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ভযিকা। 
০ 

এই সপ্তম অঙ্টকে নবম মগুলের শেষ অংশ এবং দশম মণ্ডলের 

প্রথম অহশ আছে। 

নবম মগডলে সমন্তই সোমের স্ততি ৷ শুতরাৎ এই মণ্ডল হইতে 

আঁমরা সোমরন প্রস্তুত করাঁর পদ্ধতি জানিতে পাঁরি। লোমসন্বন্ধে 

আঅন্নেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কিরূপে উত্পন্ন জইয়াছে এবং সেই উপাঁ- 

খাখনগুলি রূপান্তরিত হইয়! গ্রিপে সমুদ্রমন্থনদ্বার অমৃত উদ্ধার 

প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি স্ষ্ট হইয়াছে, তাহ টীকাঁয় প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

খথেদের দশম মগুলের অনেক সুক্ত খখেদের অন্যান্য অংশ 

রচিত হইবার অনেক পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া নিবেচন1 করিবার 

কারণ আছে । ম্তরাঁৎ অনেকগুলি অনুভব ও ধশ্মবিশ্বাম, যাহার 

অতি জংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আঁমর1 পূর্রে পাঁইয়াছি, তাহার বিস্তীর্ণ 

বর্ণনা দশম মগুলে পাওয়! যাঁয়। খখেদে যম নরকের রাজা নহেন, 

তিনি ন্বর্থ শখের শপ্রণেত1, তাহার বিহিত স্বর্মস্থের বিস্তীর্ণ বিবরণ 

আমর দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই । এতগ্ডিন্ন ঘন ও তীহাঁর ভগিনী 

যমীর জন্বকথ!1 ও অন্যান বিবরণ, প্রণাত্স। পূর্বপুরুষদিগের স্বর্গবাসের 

কথা ও যজ্তাঁগগ্রহণের কথা এবং অন্তোষ্টিক্রয়ার মন্ত্র এই দশম 
'মগুলে পায়! যাঁয়। এক ঈশ্বরের অন্তর আমর] খণ্েদের পুর্বপূর্বব 
“মগুলেই পাঁইয়াঁছি, দশম মণ্ডলের প্রথম অংশে পাইলাম, শেষ অংশে 
-স্ারও স্পন্টরূপে পাইব । 

আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে টীকা দেওয়! হইয়াছে, পাঠক, তাহ! হইতে 

দেখিতে পাইবেন যে, পূর্বকীলে অগ্নিদাহ প্রথা ও অস্থিসঞ্চয় প্রথা 

প্রচলিত ছিল। সতীর চিতীরোহণ প্রথা এ্রচলিত ছিল না, কিরূপে 
আধুনিক পণ্ডিতগণ থণ্ধেদের একটা খন পরিবন্তন করিয়া সেই কুপ্রথা 

সমর্থন করিবর চেষ্ট| করিরাছিলেন, পাঠক, তাহীও দেখিতে পাইবেন। 

€) 130,101) 77170 6 টি 01)1)7)8)7? । 
শ্রীরমেশচন্দ 'দত। 
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1/ ৬ 

ধর্মবিশ্বান সম্বন্ধীয় বশে বন্ররণ। 

বিষয়। মওলের স্যাক্তেব টাকার 

সংখ্যা। সংখ্য1। নংখ্যা ! 

মশোঁমরস প্রস্তুত কবিবার পদ্ধতি ৯ ৬৬ ই 

পর্জন্য সোঁমেব পিতী . 8 নি 
( ৯ ১১৩ ৩ 

| ৯ ণ২ 5 
তর্ষ্যেব দুছিত1! দোঁমের প্রণযিনী এ ৯ ৯৩ ৬ 

( ৯ ১১৩ 

শোনপক্ষীকর্তক সেম আীহবণের বৈদিক ( রর রি 
উপ বখাঁণব উহপততি। ্ 

এউপাখ্যানক্রমে রূপান্তবিত হইল , . ৯ ৭৭ ১ 

সমুদ্রমম্থনে অম্ুত লাভ, গরুড়কর্থক অয়ত [ - 
আহরণ, অম্মতপানে দেবতাঁদিগের ণ এ ৯ 

অমবত্ব লাভ. প্রভৃতি পৌবাণিক উপাঁ-| « 
থাখনেব উৎপত্তি । | কও 

৩৩ জন দেবতার উল্লেখ , ০, ৯ ৯১ ১ 

ভি 2.8. ১.8 ক এ ৭৩ ১ 

[৯ ৮৩ ই 

ূ ৯ ৮৫ হ্ 
রি । ৯ ৮৬ ৬ 
শন্ধব্ব (আদি অর্থ হৃর্ধয বা হুর্যারশি) .৭ ১ ০ ৫ 

০ ০ ৩ 

(১০ ১১ ১ 

অপজসব+ (আদি অর্থ জলীয় বাম্প) * ৯ ৭৮ ১ 

নবম মণ্ডলের শেষে স্বগেব প্রথম বিস্তীর্ণ | রঃ 
১৩ ৪ 

বর্ণন| প1ওয়। ষায়। । 

৯০ ৮ ১ 

দশম মণ্ডল বচনাঁব কাল নির্ণয ১১০ ১৪ 

( ১৩ ১৫ ৪ 

যম ও যমীর জম্ম কথ। , , *. *. ১5 ১৭ ১ 

যম ও যমীর আদি অর্থ দিব] ও রত্তি . ১৯ ১০ ১ 



15 

বিষয় । মণ্ডলের 

সংখাা। 

যম ও য্মীব প্রমিদ্ধ কথোপকথন , ১. ১০ 

ন্ব্গেব বিস্তীর্ণ বণনা, যম ন্বর্শ-স্ুখেব | ১০ 

বিধাতী। ১০ 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিযাঁর মনত , , . 1 রঃ 

পুণ্যাত পৃর্বপুরুষগণ স্বর্গে বাম কবেন ও | ১০ 

যজ্ঞভাগ গ্রহণ কবেন। ১০ 

এক উশ্ববেব অনুভব ৮, 229 

সত্যই বিশ্ব ভূবনের একমীত্র অবলম্বন . ১০ 

সুক্কের 

সংখ্যা । 

৯৩ 

১৪ 

১৬ 

১৪ 

১৬ 

১৪ 

১৫ 

৩১ 

৩৭ 

১৩৪ 

১৩৩ 

১ হইতে ৩ 

১ 

২. 

১৩৪ 

১৩ ২ 



১) 

আচারব্যবহ্থীর সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরর্ণ। 

বিষঘ । মণ্ডলের স্ক্তের টাকীব 

সখ্য সংখ্য।। মংখ্য। 

পঞ্চজন, অর্থ পঞ্চজনপদেব লৌক ৮ ৬৫ ৩ 

স্তোভ, বৈদা, ছুতাঁর,কন্মকাঁব, প্রভাতি ভিন্ন 

রা রা ১১২ ১ হইতে ৩ 
ভিন ব্যবসায় । ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল না। 

স্রীলৌকেন পতিববণ প্রথা * *. * ১০ ২ ৪ ও ৫ 

কনাঁকে বিবাহের সময অলঙ্কাব দান রঃ 
১০ ৩৯ ২ 

সতীদাছ প্রথা ছিপ না। আধুনিক) 
পওিতগণ ঝথেদের একটী ঝক্ পবিবর্তন 

"১০ ১৮ ২৩ ৩ কবিয] এ কুপ্রথা শধর্থন করিবার 
চেষ্ট1। করিথাহিলেন। এ) রর 

5 
অগ্রিদাহ প্রথা ০5 4 ্ ৬ 

১০ ৯১৩ ্ে 

অস্থি সঞ্চয অথবা ম্বৃতদেহ ম্বত্তিকাঁয স্থাপন ১০ ১৮ ৪ 
বিধ্বার দেবরের পহিত বিবাহ প্রথা * ১5 ৪০ ২ 

দ্াতক্রীড়ার তয্ক্কাণ ফল , ৪ ১০৩ ৩৮ ১৩৩৩৪ 

আঁত্যীয় স্বতীজনিত দুঃখ ৭22১০ ৩৩ ১ 

| তি ২৫ ই 

লা ূ ১০ ৬৯ ১ 

কুপ খনন, পশুচীণণ, কুঁষিকাধ্য, মিটি ১০ ২৭ 
জে(মেব বন্ধ বয়ন, বথ নিশ্বাণ | 2 ৩৪ র্ 

৯০ ২৬ ্ 

(১ ১০ ৩৯ ১ 

১ ২৮ ১৩, 
সিংহ, হবিণত বৰণাহ। শৃগাঁল, গা রী র্ ১৪ 

1ধব, হজ্তী, সর্প । গোধা 5 ১ ৪ 

হর ১০ ২৭ ১ 
কষপাঁক কব) ও ভক্ষণ " ৮.» ৯০ ধ্ 

সংসারী খষিদিগের সম্পত্তি. * ১.৯ ৬৯ ১ 

দেববিশ্বীন শুন্য আঁধুঃগণ ' ' "৯০ ৩৮ ১ 



| 

বিষ মগলেব সত্তর. কার 

সংখ্য11 সংখ্য । সংখাখ। 

(৯ ৭৩ ৩. 

৯ ৯২ ২ 
৯) ৯৭ ২ 

অনার্ধয আদিম বাঁশীদিগের উল্লেখ, . ৯ ৯ ১ 
৬০ ২২ রি 

| ১০ ২৭ ১ 
. ১০ ৩৮ ১ 

বনমধো দশা রর প্র ঃ ১০ রন ৬ 

তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধ ও খাঁদালাত . . ৯ ৮১ ৪ 

তি ১৫ ২৩৩ 

'শীর্ধযনাবতী (কুরুক্ষেত্রের নিকট নদী), ণ ৯ ৬৬ ১ 

আঁজাঁকীয। (বেয। নদী) সপ্ত নদী |] | ৯ ১১৩ ১ও ২ 
ছিঃ ৩৫ ১ 



থণ্থেদ সংহিতা 1 

সুষম অফক। 

পথম অধগায়। 

€5 সৃক্ত। 

পবন পোষ দেবডা | অধাসা ধষি। 

১। হে সোঁমরস! আম1দিগের প্রতুর ধনের জন্য তুমি আসিতেছে । 

তোমার তরঙ্গ ধারণপুন্নক অযাস্য খবি দেবতাঁদিগের সম্মুখে চলিলেন। 

২! সেমরন যিনি, তিনি কৰি, অর্থাৎ কার্যেপটু । বুদ্ধিমান 

ভীঁহাঁকে শব করিলেন, যজ্জের কার্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে সোমরসের 

খাঁর! অনেক দর বিস্তার হইল । 

৩) এই সোৌমরস সকলপিক্ দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি 

ল্তখ হইছে নিষ্পীডিত হইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে আসিতেছেন | ইনি 
পবিত্রের দিকে যাঁইতেছেন | ও 

৪। হে সোমরন! হত্তে কুগধাঁরী পুরোহিত তোমার পরিচর্য)1 করিতে- 
ছেন। তুমি আমাদিগের অন্ন কামন! কর, যজ্ঞ সুচাকরূপে সম্পন্ন কর, 

আমাদিগকে পবিত্র কর। 

7) সেই সোঁমরসকে পগুতের! বাঁযুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক 

দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন । সেই সোঁমরস সন্ৰপাই বদ্ধিঞু। তিনি 
আমাদিগকে দেবতাঁদিগের নিকট লহয়া চলুন । 

৬। হে সোমরস! তুমি এতাদৃশ ৷ তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপাঁয় স্বরূপ, 
তুমি সদগতি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অন্য আঁমাদিগের 

? ১২৭৯ 



ণ তাষ্টক,১ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [৯ মগুল, ৪৬ শৃত্। 

, ধন লাভের উপায় করিয়া দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জন 

করিয়! দাও। 

6) সুপ্ত | 

ধষি ও দেবত৭ পুর্বৰগু। 

১। হে সোঁমরস !. বাহার! পথ প্রদর্শন করেন, তীহাদিগের প্রতিই 

তোঁমীর দৃর্টি। দেবতাদিগের সমাঁগমের জন্য, ইন্রের পানের জন্য, 

বিশিষ্ট আঁমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর। 

২। হে সোঁমরস! তুনি আমাদিগের দৃতম্বরূপ হও । ইব্ের 

উদ্দেশে তুমি পীত হইয়] থাঁক। আঁগরা তোমার সখাঁ। দ্েবতাঁদিগের 

নিকট হইতে আঁমাদিরগের ধন আহরণ করিয়া] দাও । 

৩। অপিচ। তোমার লোহিতমৃর্তি আমর! ছুদ্ধ সংযোগের দ্বার! 

শবাসিত করিতেছি । তাহাতে আমোদ; তাহাতে সুখ । ধন লাতের দ্বার 

তুমি উদ্ঘাটন করিরা দাও । 

৪1 যেমন অশ্ব পথে গমন কালে রথের ধুরাঁকে উল্লঙ্বন করে, তেমনি 

মৌমরম পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়া 

গড়িলেন। 

£। ৌঁমরস পবিত্রকে অতিঞ্রমপুরর্বক যখন জল মধ্যে ক্রৌড়! 

করিতেছেন, তখন তীহার প্রিয়বন্ধু স্তবকর্তার। এক স্বরে তাহার স্তব করিতে 

লাগিলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীন্তন করিতে লাগিলেন। 

৬। হে সোঁমরূস ! তুমি সেই ধারার আঁকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা 

গাঁন করিলে বিচক্ষণ স্তবকর্ত। চমৎকার বীরত্ব লাভ করিয়] থাকেন। 

৪৬ সুক্ত | 

ধাধি ও দেবত। পুর্ববৎ ! 

১। সোম লতাগুলি পার্কতীয় প্রদেশে রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! দেবতা 

দিশের সমাগমন্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হইতেছেন, তাহারা হুপটু 
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শঅষ্টক, ১ অধ্যাহ |] খথেদ সংহিতা | [৯ মণ্ডল, ৪৭ সুজ । 

ঘোঁটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। [বাঁজ্জিকের তাহাদিগকে প্রস্তত 

করিতেছেন ]1 

২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কাঁরদ্বার! সুশোভিত হইয়া! কোন 

নববধূ স্বামীর নিকটে যাইর| থাঁকে(১), সামগুলি তত্রপ বাহুর দিকে 

যাইতেছে। 

৩। এই সমস্ত উজ্ভ্বল মোঁমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকাঁরে নানাবিধ 

কার্ের ছাঁরা ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করিতেছে । ইহারা প্রস্তর ফলকদ্য়ের 

নিষ্পীড়নদ্বার। উত্পত্তি ল/ভ করিয়াছে । 

৪। হে নুচতুর প্ুঁরোহিতগণ ! দ্রতপদে আগমন কর | মন্তনোপ- 

যোগী দণ্ডের সহিত শুক্রবর্ণ দেঁমরন ধারন কর। এই আমোনরদ্ধিকারী 

পরার্থকে ছুপ্ধী সংযোগদারায় শুস্বাছুকর। 

৫। হে সোমরস! তোমাকে পানপুর্ধক বীর্ধ্যবাধি হইয়া শক্রর 
সম্পান্ত ভয় কর যাঁর, বিস্তর অন্ন আহরণ করা! যাঁয়, [নুর্থম স্থানে] তুমি 

পথ প্রকাঁশ করিয়া দাও | ঈদৃশ গুণ্ধাঁরী, তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষরিত 

হও । 

৩। এই ঘোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অগ্ুলিপ্রয়োগপুর্বাক 

ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি 

| ইন্দ্রের আনন্দ রদ্ধি করেন। 

৪৭ সুক্ত | 

পবন মোম দেবতা । ভূঙপুত্র কবিখষি! 

১। উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হুইয়! এই দোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি 

পাইলেন। ইনি আনন্দভরে বুষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন । 

২। এই সোৌঁমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করণ হইয়াছে। 

দস্যু বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হইতেছেন । এই বলবান্ সৌমরদ সকল 

খণ পরিশোধ করিতেছেন । 

(১ বিবাহকালে পিতাঁকতূর্ক কন্যাকে অলফাঁর দীনের উল্লেখ । 
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৭ অষ্টক, ১ অধ্যায়। ] খাণ্বেদ সংহিত!। [৯ মণ্ডল, ৪৮ তৃক্ত। 

শাটার শপষ্ছ তিল 2 0 এলি, ও কিল ০ শিপাপে্প্পপীপী 2১৫ - শি শি শি 

৩। যে পরিমাণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগলি পাঠ কর! 

যাইতেছে, সেই পরিমাঁণে লহজঅধারায় এবাহিত হইতেছেন,ই/ন্দ্রর পরীতিকর 

পানীয়ম্বরূপ হই.তছেন এবং বজ্জের ন্যয় [ইন্দ্রের সহায়ন্রূপ হইতেছেন]। 

৪। যি অঙ্গুলি প্রয়োগদারা এই পোমের শোধন করা যায়? তবে 

তিন আপনা হইতেই কৃতকন্মা হইয়া ইন্দের প্রীতি উৎপাদন পুর্ব্বক 
পগ্ডিতকে নান! ধন দেওইয়া দেন | 

৫। হে লোমরস: যেমন বুদ্ধডুমিতে ঘোটকদিগকে ঘ।স বন্টন 

করিয়! দেওয়] যাঁয়, তদ্রুপ যাহার! রণে জয়ী হন, তমি তাহাদিগকে [শক্রর 

নিকট অপহ্ৃতা সম্পাত্তি বন্টন করিয়। দাও। | 

6৮ স্১। 

| খষি ও দেবত) পুন্ধবহ | 

১) হে সোম! তুমি প্রকাঞণ্চ নভাঁনগুলের একস্থান্বাসীপিগের 

মধ্যবত্রী। তুমি ধনের ধাঁরণকর্ী, ভুমি মলের ধারণ কর্তী ॥ আমর। শোভন 
কর্মের অনুষ্ঠানপুর্র্বক তোমার নিকট ধন বাঞ্র] করিতেছি। 

২। হেসোঁম! পরীভবকারী শত্রপিগকে তুমি বিশীশ কর। তুমি 

প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অখগেষবিধ মহতকাধ্য অবশ্য প্রশংস| 

করিতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শক্রপুরের ধৎমকারা। 

৩। হেচমৎকার কাঁধ্যকারী মোম! এই গিমিত্ত শ্যেনপন্ষী অব- 

লীলীক্রমে তোমাকে ব্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেন না, তুমি ধন 

বিতরণ করিবার রাজ। ৃ 

৪) এন সাম [টির] জল বিতরণ করেল, ইনি খর্গবাঁমী তাবৎ 
দেবতাঁর পক্ষে সমান, ইনি পৃণ্যকম্মের বিদ্ব মিবারণ কর্তা, ইহ জানিয় 

স্থুপর্ণ মোম আঁহরণ করেন(১)। 

১। বোধ হয পুগ্নাণে গরুড়কর্তৃক থে অস্ত আঁহবণের ব্বস্তাস্ত আছে, শে)নকর্তৃক 

পোঁম আহরণ লম্বন্পীয খণেদের উপাঁখা নই তাঁছাণ মুল | খথেদে দেবগগের 

পানীয় অযৃতেরও উল্লেখ নাই, গরুেনও উল্লেখ নাই, সে সকল পোঁরাণিক কথ! 

কিরনেক্তাল্েনীঘই।াছে, তাহ। আমর এখন বুঝিতে পারতেছি । 
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৭ অষ্টক, ১ অধাঁয় 1] খগণেদ সহহিতা । [৯ মণ্ডল, ৫০ সুক্ত। 

৫। এই সোঁম অন্তি সতর্কঃ ইনি মনোবাঞ্চুী পূর্ণ করেন, ইনি কিধিওৎ, 

পরে নিজ বলপ্রয়োগপূর্ববক প্রকাণ্ড বীর্ধ্য ধারণ করিলেন। 

৪৯ স্ুত্ত ৷ 

ধষি ও দেরভ? পূর্ব | 

১। হে সোঁম! চতুর্দিকে রৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমগুলের 

সর্পত্র জলের তরঙ্গ আনাঁয়ন কর। অক্ষর অন্নের মহ ভাগার উপস্থিত কর। 

২। হেসোম! তুমি সেই ধাঁরাঁতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষ দেশ- 

জাত গোঁধন সকল অন্মদ ভবনে আসিয়া উপনীত হয়। 

৩। হে মোম! তুমি দেবতাঁগণের সমাগম প্রী্থী, অতএব যজ্ঞেতে 

স্নতধার ক্ষরণ কর) আমাদিগের নিকট বটি উপস্থিত কর। 

৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়নদ্বারা! উৎপন্ন হইয়া, এক্ষণে ধাঁরা- 

রূপে ভ্রমাগত কুশময় পরিত্রের দ্রকে বহমাঁন হও, তাহাতেই আমাদিগের 

অন্ন হইবে । তোমার ক্ষরণের ধনি দেবতার শরবণ ককন। 

1 প্র সোঁম করিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রাঁক্ষমবর্কে 

বিনাশ, করিলেন, তাহার চির পরিচিত জ্যোঠিংপুপ্ী চতুর্দিকে বিকীর্ণ 
সুহল । 

৫০ সৃত্ত | 

পবমখীন মোম দেবত৭1 অঙ্গিরাঁবংশীষ উতথ্য খবি | 

১] হেদোঁম! সমুক্দ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যার তোমার ধারা বহমান 

হইতেছে। যেমন ধনুণ্তণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রপ শব্দ 
ছাঁড়িতে থাক। 

২। যখন তুমি উন্নত কুশময় পকিত্রে শিয়া আরোহণ কর, তোমার 

উৎপত্তি দর্শনে বজ্ঞানুষ্ঠানোচ্ছু বঞ্জকর্ত। ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত 

হইতে থাকে । 
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ণতআষ্টক,১ অধ্যাষ।] খণ্বেদ সংহিতা । [৯ মণডলঃ ৫১ তুক্ত। 

৩) এইযে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাহার বর্ণ দর্ব- 

দলব, যিনি প্রস্তরফলকদ্বার! লিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত 

করিতেছেন, ইহাকে খত্বিকগণ (ছঁকিকার অন্য) মেষলোমের উপর 

অর্পণ করিতেছেন। 

৪ | হে কম্মিষ্ঠ আঁনন্দ বিধাতা! দোঁম ! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃ- 

পার্থে ক্ষরিত হও। তাহ হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে । 

| হে আনন্দ বিধাত]1 সোম! তোমাকে নুস্বণছু করিবার জন্য গবা, 

ক্ষীরাদি তোঁমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পাঁনের জন্য 

ক্ষরিত হও! 

৫১ সুপ্ত | 

পু পবমান জেখম দেবত11 উতথ্য খাঁ্ষ। 

১) হে পুরোহিত! প্রস্তরফলকদ্বারা নোঁম নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, 
ইহাকে কুশময় পবিত্রের চতুঃপা্থে ঢালিয়া দাও । ইন্তর ইহার গান কর্তা, 

তাহ।র জন্য ইহার শোধন কর। 

২। হে পুঁরোহিতগন! এই সোম চমতকাঁর রসযুক্ত, স্বর্গধাঁমের সর্বব- 

শে পানীয় ; বজ্ধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই মোমের নিষ্পীড়ন কর। 

৩। হে সোম! তুমি ্ ষরিত হইয়] সুস্বাদু হইরাছ, তোমার সহযোগী 

থাঁদাদ্রব্য সকল আছে, উহাঁর চতুংপাঁ্ে দেবতাগণ ও মকত্গণ আমসিয়! 

ঘেরিয়। বসিতেছেন। 

৪। হেসোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়। তৃরিত আনন্দ বিধান কর, 

তোঁমার প্রকৃতি [দেহ] পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং 

উপাসককে রক্ষা কর। 

৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ধারারূপে বহমান হও, 
কুশময় পবিত্রের দিকে গমন কর, বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে গমন কর্। 
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৭ অষ্টক,১ অধ্যায়।] খর্োেদ সংহিতা [৯ মণ্ডল, ৫৩ ভুক্ত । 

৫২ সহ । 

খষি ও দেবতা! পুর্বব€ | 

১। সেই সোঁম জ্যোতিঃপুর্গ মূর্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্থা, তিনি 

খাঁদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হরেন । হে মোম! নিষ্পীড়িত হইয়| কুশময় 
পবিত্রের চতুঃপাঁ্ে করিত হও | 

২) হে সোম! তোমার অতি চমতকার সহঅধারা বিস্তত হইয়া 

চিরভ্যন্ত প্রকারে মেষলোমে যাইতেছ্ই। 

৩1 হেসোম! চকর মত যে খাদ্য, ভাহা! আঁনিয়! দাও, দেয় বন্ত 

আমাদিগকে আনিয়! দাও; প্রহার করিলে তুমি নিঃস্যত হই থাক, এই 
তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও 

৪। যে সকল বিপক্ষ আমাঁদিগকে যুদ্ধীর্ঘ আহ্বান করিতেছে, হে 

সর্বজন কাঁমনীর নোঁমরস! সেই সকল ব্যক্তির তেজ: হাঁস করিয়া দাঁও। 

৫। হেসোঁম! তুমি ধনের বিতরণ কর্তা, আমাদিগকে রক্ষ| করিবার 
জনা তোঁমার দিশ্মল শতধর1 বহমান করিয়] দাও । 

৫৩ স্চুওঃ। 

পবমান দোৌম দেবত11 কশ্যপশোত্রীয় অবশুসাঁর খষি। 

১) হে প্রস্তরসমুড়ুত সোমরস! রাক্ষন ধংসকাঁরী তোমার তেজঃ 

সমস্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে, যে সকল বিপক্ষ চতুঃদিকে আস্ফালন করিতেছে, 
তাহাদিগকে তাঁড়াইয়! দেও। 

২। এই আমিনির্ভয় হৃদয়ে [বিপক্ষের] রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন 
করিবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহাঁর করিবার উদ্দেশে সৌমের গুণ 
গাঁন করিতেছি । 

ও৩। নির্বোধ শক্র এই ক্ষরিত মোমের প্রভাব কখনই সহা করিতে 
পারে নাঁ। যে তোমার সহিভ যুদ্ধ করিতে চান, তাহাকে বিনাশ কর। 
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৭ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] খর্বোদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৫৫ শক্ত । 

৪) সেই যে সোম, যিনি মপিরা ক্ষরিত করেন, বীহাঁর বর্ণ দুর্বব- 
দ্লব যিনি বলকর, তাঁহাকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য খত্বিকগণ নদীতে 

ঢাঁলিয়া দিতেছেন। 

(৪ স্মুন্ভ | 

খষি ও দেবত1 পুর্ধবহ । 

১। পগ্িতগণ এই সোমের চিধপারিচিত ভ্যোঁতিঃ দেখিয়| শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ 

দোঁহন করিলেন । সেই ছুপ্ধ অপরিমিত বল্গের আধায়ক। 

২। এই সোমরস স্থ্যের ন্যাঁয় সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি 

সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হইতে ছ্যুলোক পর্যন্ত ঘেরিয়] 

আছেন। 

৩। এই সোম যখন সংশোধিত হইতেছেল, ইনি সমস্ত ব্রক্মাণ্ডের 
উপরিস্থিত হয়েন। ইনি নুর্ধদেবের ন্যায়। 

৪। হেসোম! তুমি শোপিত হইতেছ, ইন্কর্তৃক গীত হইবে, 
আ'মীদিগের যজ্ছের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাঁদাদ্রব্য আহরণ করিয়] 

দাও। 

৫৫ সন্ত | 

পবমীন পেশম দেবত।। কশ্যপগ্োত্রীয অবৎসাব খষি | 

১। হেদসোম! প্রচুর খাদাদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ 
করির1 দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তর আমাদিগকে দাঁও। 

২। হে সোম! তোমার যে প্রকার 9৭ কীত্ুন করিলাম; যেরূপ 

তোঁমার আহত অন্নের স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাপিগের কুশে আসিয়। 
উপবেশন কর। 

৩। হেসোঁম! তুমি আমাদিগের গোধন আহরণ +রিয়! দাও, অশ্বও 
আহরণ করিয়া দাও, অণ্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকাঁরে ক্ষরিত হও, 
এই প্রার্থন!, 
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৭ অই্টক,১ অধ্যায় ] ণ্বেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৫৭ শু । 
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৪। যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কথন পরাতিত হওনা, থে তুমি 

শত্রর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগঞ্চে নিপাঁও কর, সেই তুমি সহত্রত্ররী 

সোঁম ক্গরিত হও । 

৫৩ স্ুক্ত | 

ঝষি ও দেবতা পুর্ব । 

১। এই সেম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হইতেছেন, ইহার কামনা, বে 

দেবতাধিগের বক গাঁত হরেন, ইনি গাক্ষন॥ণ'ক ধম করিতেছেন এবং 

এচুর অন্নরাশি ধান কঠিতেছেন। 

২1 এই সোঁমের বিশিষ্ট কাঁর্যাপযোগী শতধার1 ইন্দের সহিত 
বন্ধুত্ব লাঁভ করিব মাত্র ইন অন্ন দান করেন। 

৩। ছে সোম! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান কক, তদ্রপ দশ 
অঙ্গুলি শব্দ কারতে কারতে তোমাছে খোশন করে। তোমার শোধন 

হইলে আমাঁদিগের অশেষ লাভ । 

৪) বিশ্বব্যাপী হন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাছু হই] ক্ষরিত 
হ৪, তোঁমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদিগকে পাপের তাঁড়ন1 হইতে 

রক্ষ। কর 

(৭ স্ুুও। 

খধি ও দেবত1 পুর্ববহু। 

১। স্বর্গের হফিধারার ন্যায় তোমার ধাঁরাঁঞুলি অবাধে ক্ষরিত 

হইতেছে এবং আমাদিগক্চে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দাঁন করিতেছে । 

২। এই হরিতবর্ণ ফোৌঁমরস দেবতাপিগের প্রীতিকর, সকল শার্ধোর 

এতিই মনোযোগী ; হনি অস্ত্রশস্ত্র নেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন। 

৩। ফোমরদের সকল কাঁধ্যই উত্তম। যখন যাঁজ্িকের] ইহাকে 

শোধন করিতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভরে 
যাইমা আপন স্থান গ্রহণ করেন। 

১২৮৭ 



৭ অষ্টক, ১ অধ্যায় ।] ঞর্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৫৯ হৃক্ত | 

কত ডেল 

৪1 হেসৌম! তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থ, কি 

ত্ব্গলোকস্থ, সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর। 

৫৮ শক্ত । 

ধষি ও দেবত) পূর্ববহু । 

১। সেই আনন্দকর সোঁম গড়াইয়! য।ইতেছেন, তিনি দেবভাঁদিগের 

অন্ন। নিষ্পীডিত হইবার পর তাহার ধারা গড়াইয়| যাইতেছে । দেই 
আনন্দকর সোম গড়াইয়| যাইতেছেন। 

২। সেই সোম ধনের প্রত্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপু্জী দোঁম মানুষকে 

রক্ষা বরিতে জাঁনেন। সেই আনন্দকর মোম গড়ায়! যাইতছেন। 

৩। ধত্রনাঁমক দুই ব্যন্ভি'র ও পুঁকষন্তি নাঁমক দুই ব্যক্তির নেকট সহজ 

সহত্র ধন আমরা গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দক্র সোঁম গড়াইযা 
যাইতোছন | 

8। এ ঢুই জনের নিকট ত্রিশসতত্র বস্ত্র হণ করিয়াছি । সেই 
আননকর €দ'ম গড়াহয়| যাইতেছেল(১)। 

৫৯ চু । 

খষি ও দেবঙ পূর্ব । 

১। হেসোঁম! তুমিগোধন জয় করিয়| ৮৩, তুমি অশ্ব জয় করিয়! 
লও, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ ক্ুন্দ্র বস্তু জয় কর, তুমি সন্তাঁনসন্ততি ও 
উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করিয়া দাও | তুমি ক্ষরিত হও | 

২। হেসোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও 
ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষারূত হও। 

শা িীীপেস্পীপপপ্প্পপ্পপসমরলপপ্শপপপ্পসপপপ ৮ পপ সস, ৫৯ ৫ 

(১) লাঁয়ণ কহেন ধস্্র ও পুরুষত্তি ছুইজন রাঁজ]র নমঃ ইহার পরের ক থকে 
“্রিশলহ্ছঅ বস্ত্র দামের কথা অতুঃভি সন্দেহ নাই | 

১২৮৮ 



৭ অক, ১ অধ্যাঁয়। ] ঝণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬১ সৃক্ত। 

কন হর উকি পি -52- ডিউটি শ্াশি্ীশ্পিত্টটি 2িটিি ট্টাহাতি. শিতাশীট 

৩। তুমি ক্ষরিত হই! সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্দিষ্ঠব্যক্তির 
কুশে যাঁইয়। উপবেশন কর। 

৪। হেসোম! তুমি সকলই প্রদান কর । তুমি দর্শন দিয়াই তেজন্বী 
হও। তুমি সকল শক্রর প্রতি ধাবমান হও। 

৩০ স্ব | 

পবমান পোঁম দেবতা । কশ্যপগেো গীয় অবশুসার ধষে। 

১। তোমরা সকলে গায়ত্রীছন্দে সোঁমের গুণ গান কর। তিনি 

সকল দিক্ দেখেন। তাহার লহত্র চক্ষু। 

২1 তুমি সহত্র চক্ষু । তুমি অ.নক পাত্রে পূণ হইয়াছি। তোমাকে 

মেষলে।মেব উপব দির| তাহার! শোধন করিলেন, অর্থাৎ ছাকিলেন। 

৩। এই হ্ষরণশীল লোম মেষলোঁম ভেরপুর্ববক আ্রুত হইলেন। এক্ষণে 

কলসের মধ্যে দ্রুত বেগে যাইতেছেন | ইন্দ্রের ছদয়ে প্রবেশ করিতেছেন । 

৪। হে বহুদর্শি! তুমি ইন্দের প্রীতির জন্য সচ্ছনে, ক্ষরিত হও, 

আমাদিগকে মন্তানসন্ততি ও খাঁদাদ্রব্য বিতরণ কর। 

৬১ সুক্ত । 

পবমান সোমদেখতা । অঙ্জিরীগৌত্রীয অমহীয়ু খ(ষ | 

১। হে সোম! তুমি সেই রস ধারণপূর্বক ইন্রেণ পান্রে নিমিত্ত 

ক্ষরিত হও | যেরদের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রপুরি যুদ্ধের সমর 

২শ হহয়াছিল। 

২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শহর নামক শত্রু সত্যকম্মা 

পিবৌদাস রাজার বশতাপন্ন হইল, তদনস্তর সেই প্রসিদ্ধ তুর্বসু ও যছু 

বশতাপন্ন হইল । 

৩। হে মোম! তুম অশ্ব বিতরন কর্ত), তুমি অশ্ব ও গৌধন ও সুবর্ণ 

আম।দিশের নিমিত্ত বধণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর । 
১২৮৯ 



৭অষ্টক,১ অধ্যাহ |] খর্ধেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৬১ ভুত | 
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৪ | তুমি যখন ক্ষরিত হইয়া পবিত্রকে আদ্র করিতে থাঁক, তখন 
আঁমাঁদিগের সখান্বরূপ হও, ইহাই প্রার্থন] করি | 

৫। তোমার যে সকল তরজ ধাবান্বূপে বহমান হইয়| পবিত্রের 
চতুর্দিকে করিত হয়, তাঁহাদিগের দ্বার! আম পিগকে সুখী কর । 

৬। হে সোঁম! তুমি সমস্ত জগতের প্রন্ভু। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া 
ধন, জন, অন্ন ভাঁমাদিগক্ে প্রঠুরজপে বিতরণ কর। 

৭। নদীগণ এই সৌমের মাতা । দণ অস্্রলি মিলিত হইয়া ইহাকে 

শোঁধনকরে | ইনি অপিতি সন্তান দ্বতাঁদিগের সহিত মিলিত হয়েন। 

৮। এই নিষ্পীড়িত সে!ম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, 
বাঁয়ুর সহিত এবং সুধ্য কিরণর সহিত মিলিত হইতেস্কেন। 

৯। হেসোম! তুমি মধুন রম ও ুন্দরর্প পাঁরণপুর্দক ভগ নামক 

দেবতাঁর জন এবং পুষা ও বায়ু ও মিত্র ও বকণের জন্য ক্ষরিত হও। 

১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তাহা উর্দলোকে, ন্ধর্গলোকে থাকে, 

তোমার অতি প্ররদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী 

ভোগকরে। 

১১। এই সোমের সাহাঁষেো আঁমর| মনুষ,দিগের সকল খাদ্যদ্রব্য 

উপাঁজ্জন করি এবং ভাঁগ করিবার ইচ্ছা হইলে ভাগ করিষ] লই । 

১২। হে সোম! তুনি অন্নদ।তা, অতএব আমাদিগের আরাধ্য 

ইত ও বাঁরুগণ ও বকণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও । 

১৩। সেই ঘেসোঁন, ধাহাকে উত্মরূপে প্রস্তুত করিয়া] স্থানে স্থানে 

রাখ] হইয়াছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে স্বস্বাচু কর] হইয়াছে, ধীহাকে 
পান করিলে শক্রদিগকে পরাজয় করা যায়। ইক্রাদি দেবগণ নেই সোঁমের 

দিকে যাইতেছেন। 

১৪) যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাহাকেই আমাদিগের স্ততি গীতি- 

গণ উওমজপে সংবর্ধনা ককক। যেরূপ বহুক্ষণ আ্তনপাঁন না করাইলে 

জননলীগণের স্তন স্মীত হুইয়! উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে তাঁহার! পরম 
সমাঁদরে গ্রহণ করেন | তদ্রুপ স্ততিগণ জোমকে চাহে। 

১২৯০ 



৭ অষ্টক, ১ অধ্যায় । | খথ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬১ হক | 

স্পা শিশিিশি টি শশী টি শিট টু ৫ ৯:73 নিক রুনা 41 স্যিন 
ন্ লজ রে সাতাশ শালা শ?প 

বস সুজ ০ জু নাল চারু 

১০| হে মোম! তুমি আমাদিগের গোধনকে নিরূপদ্রৰ কর। প্রচুর 

অন্ন বিতরণ কর । চমত্কার বারি বর্ণ কর। 

১৬। সোঁম করিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী একাগু জ্যোতিং- 
পু্ঠী আঁবিভূঁতি করিলেন, উহা! আঁঙ্চর্্যরূপে আঁকাঁশময় বিস্তারিত 
হইল । 

১৭। হে জ্যোঁতিঃ্ময় সোঁম ! তুমি ক্ষরিত হইতেছ, তোমার সেই 

আনন্দক্চর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাইতেছে । 

১৮। হে সোম! তোমার অতি প্ররদ্ধ দীপ্তিশালী রন করিত হইয়| 

সমস্ত ব্রহ্গাগুকে দীপামাণ্ করিয়। দৃর্টিগেোঁচর করির1 দিতেছে । 

১৯। হে সোম! তোমার ষে রস দেবতদিগের সংসর্গ বাঞ্[! করে 

এবং রাক্ষসিগকে ধম করিয়া থাঁকে, যাহ|! আনন্দ বিধান করে এবহ 

[সর্ব লোকের] শ্রার্থনীয় হয়, সেই রস ধারণপুন্নক তুমি ক্ষতিত হও। 

২০। হে (সাম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করিয়াছ, প্রতিদিন 
অন্ন বিভাগ করিয়। দাঁও। তুমি গোধন বিতরণকাঁরী এবং অশ্ব প্রদান 

কর। 

২১। ম্মন্দাছু ক্ষীরাদির সহিত মিঅিত হইয়া, হে সোঁম ! তুমি সত্তর 
ভাপ্ন স্থান গ্রহণপুন্ধক দীপ্ডিশালী হও) যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রতবেগে 
যাইয়! আপন স্থানে উপবেশন করে। 

২২1 হেসোৌঁম! যখন ব্রত্র তাবত জলভাগুর রোঁধ করিয়া! রাখিয়।- 

ছিল, সেই সময়ে ইন্দের বৃত্র সংহাঁরস্ব্প বাঁপারের সময় তুমি ইজ্জরকে 

রক্ষা করিয়াহিলে সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও । 

২৩। হে ধন বর্ষণকারী সোঁম! আমর! যেন বীরপুক্র সহকাঁরে ধন 

সমস্ত জয় করিয়। লই। তুমি শোঁপিত হইতে হইতে আম দিগের স্তৃতি- 

বাঁক্যসমুহের উন্নতি বিধান কর। 

২৪। হেসোম! তোঁমাঁর রক্ষায় রক্ষিত হইয়া! আমর] যেমন বিপক্ষ- 

দ্রগকে খণ্ড খণ্ড করিয়! নিধন করি। হে সোম! আমাঁদিগের সৎকর্মের 

সময় তুমি সতর্ক থাঁক। 

১২৯১ 



৭ অষ্টক,১ অধ্যায় |] ঝথ্বেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬২ হৃতক্ত। 

তাপ শািপিশী তি পি শি এি 5 শশা শি শি তি 22১০ 9 
সপ শিশিশশিশািপাশীশটািশিশীিশিশি্াশিশশিশশিশি শী শি শী শি শীটিইস্পী শীশাশা্িিটিি টিটি শীশশাশশিিটিশিতি লুল 

শশী শশী শি শপ পাপাশীটীশি 

২৫। এই সোম ক্ষরিত হইতেছেন) ইনি হিংসকদিগকে ন্ট করি- 
তেছেন, ইনি বায়কুণ্ঠ ঝুঁপণদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ইজ্রের নিকট 
যাইতেছেন। 

২৩| হেক্ষরৎ সোম! এচুর ধন আমাদিগকে ৭৪; হিংনকপিগকে 

ংস কর; আমাদিগকে ধন, জন ও যশ বিঙরণ কর। 

২৭। হে সোম! যখন তুমি শোধন হইতে হইতে আমাগিগকে ধন 

দান করিতে উদ্যত হ9, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর, তখন শত শত 

হিংসক শত্র মিলিত হইয়াও তে।মার কিছুই করিতে পাঁরে ন1। 

২৮। হেসোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়! ধন বর্ষণ করিতে করিতে 
ক্ষরিত হও) দেশ মধ্যে আমাদিগ.ক যশস্বী কর; সকল শত্রু নিধন কর। 

২৯। হেসোম! আমরা এক্ষণে তোমার বন্ধু লাভ কর্দিয়। তোগার 

অস্রে পুষ্ট হুয়া যুগ্ধার্থ সমাগত বিপক্ষদিগকে যেন পর|জয় করিতে 

পারি। 

৩০। হে সোম! বিপক্ষ নংহারের জন্য তোমার যে সকল নুশ[ণিত 

ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, ততসহকারে আঁমাপিগকে পরাজয়রূপ 

অযশ হইতে রক্ষা কর। 

৬ সুক্ত। 

পখমান সোম দেবতা । জমদগ্ি খবি। 

১। এই দেখ সোমরসগুলি সমস্ত .সাভাগ্য অমাদিগকে দিবেন বলিয়। 

পবিত্রের নিকট শীত্র শীঘ্র উৎপ 1দিত হইতেছেন [ 

২। এই সকল অতি তেজন্বী সোমরদ যাবতীয় দুষ্বন্ম নষ্ট করিতে- 
ছেন, আঁমাঁদিগ্রকে সন্তান সম্ভতি ও অশ্ব দিতে মনন্থ কবিয়াছেন এবং আমা- 
দিগকে চমৎ্কাঁর বস্ত্রাি দিতেছেন | 

৩) এই সকল গোমরন আমাদিগের নিমিত্ত এবং গোঁধনের নিমিত্ত 
চমৎকার অনবিধান করিতে করিতে আমাদিগের স্ভত্বাক্য গ্রহণ 
কগিতেছেন । 

১২৯৭ 



৭অই্ক,১ অধ্যায় |] ধর্থেদ সংহিতা । [৯ মগল, ৬, ভা | 

পাশ িশিশীশাীী শাশিশশ্ীশ্ী শশী জে সী পা 7 
শী শা ীপীশ 

সপ পাকি ৮ 2 কশীগ 

৯০৯ 
--৯ম১ত 

সতী স্পা হে তিততশাটীতী 
০ 

৪। পর্দতোঁৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিস্পীড়িত হইলেন এব 

জলমণধ্য বৃদ্ধি প্রাণ্ত হইলেন । শ্যেনপক্ষীর ন্যায় জ্তবেগে আঁপন 
স্থানে গিয়| উপবেশন করিলেন(১) | 

৫ | যে লিম্মীল খাঁদ্যদ্রব্যকে দেবতাঁর| প্রার্থন? করেন, তিনি সোম, 
পথ প্রদর্শনকাঁরী ধিক তাহাকে নিষ্পীড়নপূর্ষক জলে শোঁধন করেন, 
[যজ্ঞ শেষে] গোঁধন তাঁহার আস্বাদন গ্রহণ করেন । 

৩। অনন্তর অন্থষ্ঠানকর্তা খত্বিকেরা ষজ্ঞস্থলে মেই সোঁমের আঁনন্দকর 
রসকে অমরত্ব লাভের জন্য ম্বুশোভিত করেন) যেমন লোঁকে ঘোটিককে 
স্শোভিত করিয়া থাকে। 

৭। হেসোম! তেমাঁর যে সমস্ত সুরস ধাঁর| উপদ্রব নিবারণের জন্য 
উৎপ$দিত হুইয়াঙ্টে, ততসহকাঁরে পবিত্রে যাইয়! উপবেশন কর। 

৮। হেসোম! তুমি মেষলোমের মধ্য দিয় নির্গত হইয়া ইন্দ্রের 
পানের জন্য পাত্রে পাত্রে যাঁইয়! স্থান গ্রহণ কর | 

৯ । হে সোম ! তুমি অতি সুন্মাঁছু হইয়া ক্ষরিত হও। অঙ্গিরারি 
সন্তীনদিগকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘত ছুপ্ধ আহরণ করিয়া 
দাঁও। 

১০1 এই দেখ বনুদশর্ সোমরস পাত্রে স্থাপিত হইয়াছেন, ক্ষরিত 
হঠতেছেন এবং জলমধ্যস্থ খাদাদ্রবাকে আন্দোলিত করিয়! আপনার 

 সন্মিধান জানাইয় দিতেছেন। 

১১ । এই যে €সোঁম, ইনি ধন বর্ধণকাঁরী, তাহাই ইহার একমাত্র 

কাধ্য, ইনি রাঁক্ষসদিগকে সংহাঁর করেন এবং দাঁতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন 

দিয়! থাঁকেন। 

১২। হে সোম! তুমি অতি প্রচুর ধন ক্ষরণ করিয় দাও, গোঁ, 

অশ্ব, সকলি দাও, এমন ধন দাঁও, যাহাতে নকলের উল্লাদ হয়, যাহা 

সকলেই পাইতে বা করে। 

(১) লৌমবস পাত্রে ঢখলখর লহিত ও শ্যেনপন্ষীর উড়িয। আনার নছিত, 
অনেক স্থানে তুলনা করা হইয়াছে । এই রূপ উপমা হইতে কি শ্যেনপক্ষীকর্তৃকক 

সোঁম আহরণ সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ]ান উত্পন্গ হইয়াছে? এই হক্তের ১৫ খক্ দেখ। 
৭১ ৬৬. জী 
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৮৮২ ০০১২ রি ভিউ রে 2০ পর _ ্ রঃ 64221. ্ হর চির জরে কী 

১৩1 এই দেখ, মনুষোরা! সোমকে মেচন করিতেছেন, ইনাকে 

শোঁধন কর| হইতেছে, ইহাঁর যশ গান কর হইতেছে, কারণ ইনি অত্যন্ত 

কার্য ফ্ষম। 

১৪ | এঈ ফোম অশেব এীকারে রক্ষ। করেন, বিস্তর ধন দীন করেল। 

ইনি লোঁকের শিল্মাণগ কর্ত, ই"হার ক্রিয়াঁণক্তি অদ্ভূত, ইনি আনন্দের 

বিধাঁত।) ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছন । 

১৫। এই মোম জন্ম গ্রহণপূর্ধক নাঁন! স্ত্রতিবাক্য লাভ করিয়া 

ইন্দের পানের জন্য যথাযোগ্য পাতে সংস্থাপিত হইতেছেন | যের্প 

পক্ষী আপন কুলারে স্থান গ্রহণ করে। 

১৩ ॥ যখন পথ প্রর্শনকারী খত্বিকৃগণ ৬সাঁমকে নিম্পীডিত করেন, 

তিনি পাত্রে পাঁত্রে উপবশেন করতঃ যেন রূণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর 

হইতে থাকেন । 

১৭। খন্িকগিণ সেই সোমকে খষিদিগের রখে [ঘোটকের ন্যায়] 

£ যোৌজন! করিতেছেন । সে £খের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, অগ্তছন্দ 

তাহার রজ্জব। এই রূপ রখে যোজন! করিলে দেবতাপদিগের নিকট 

যাঁওয়! যাঁয়()। 

১৮ হে সোঁম নিষ্পীড়নকারীগণ! সে 'দাঁম দ্রুতগামী অশ্বব। 

তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থাৎ আনিয়] দেন; যুপ্ে। যাঁইবাঁর জনা তাহাকে 

সজ্জিত কর। 

১৯। সৌম নিম্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাঁই/তছেনল, সর্দপ্রকাঁর 

সোৌভাঁগ্যলক্ষমী আমাদিগকে আনিয়া! দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোযু 

মধ্যে বীরের ন্যাঁর দণ্ডারম।ন হইয়াছেন। 

২০ । হে সোঁম। মনুষ্যগ্রণ তোমার দেই মধুময় রসের গুণ কীর্তন 

করিতে করিতে দেবতাদগের আনন্দ বদ্ধীন করিবার জন্য দোহুন 

করিতেছেন । 

(২) সাঁয়ণ বলেন, তিন নদ বলিতে তিনবার চিক জা চোঁয়ঠন । 

আর তিন স্থান উন্নত ইহাণব অর্থ তিন বেদ। 
ম হি 

শা সপ 
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২১। দেবতারা যাঁহ।র নাম শুনিতে ভাল বাঁসেন, যাহার আঁন্বাদন 

'আতি মধুরঃ হে খত্বিকগণ! সেই আোঁমরসকে দেবতাদিগের নিমিত্ব পপি 
ত্রের উপর রাখিয়! দাঁও। 

২২। খত্বিক্গণ এই কল সোৌমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাঁদের 
গুণকীর্ভন হইতেছে, ইহ!র] প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাঁদিশের শক্তি 
অতি চমত্কার ও আনন্দপ্রন | 

২৩। হে সোঁম! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত 
মিশিত হইয়| ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক, মেই তুমি এক্ষণে অন্রদান 
করিতে করিতে ক্ষরিত হও। 

২৪। হে সোম! আমি জমদগি, তোমার শ্তব করিতেছি । তুমি 
আমাদিগকে সব্বএকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়' 

দাও। ৫ 

২৫। হেসোম! তুমি তেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমর! তোমার স্রতিবাক। 
উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিত! তোমার বিষয়ে রচন]1 করি, 
তেমনি তুমি ক্ষরিত হও। 

২৬। হে মোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মা কে কীপাইয়া তুল। তুষি 
আম়াদিগের ভ্তরতিবাক্য গ্রহণপুর্বক আঁকাঁশ হইতে বারি বর্ষণ হরিয়| দও। 

| হত | হে সোম! তোমার মহিমাতেই এই সকল ভুবন নুস্থির হইয়। 
আঁছে। এই সমস্ত নদী তোমার দিকেই পাঁবিত হইতেছে | 

২৮। যমন স্বগের বাটি অবাঁধে পতিত হর, তঙ্জপ, ছে সোঁগ! 
তোমাঁর ধার সমস্ত শুরুবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাঁবিত হইতেছে। 

২৯। তোঁমর! ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তৃত কর, কারণ 
ইহার দ্বারা বলের পুড়ি, ধনের লাভ এবং আাঁহারের আহরণ হয়! 

থাকে। 

৩০। বিবিধ কার্য ঁপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হইতে 
হইতে পবিত্রে গিয়া বসিলেন এবং শুবকর্তী ব্যক্তিকে বলবীর্ধয দিতে 
লাগিলেন। 
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৬৩স্থুক্ড 

পবমণন সোম দেবতী। | কশ্যপগ্রোত্রীয নিধব ঝবি। 

১) হে সোম! বলাঁধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ কর এবং আমাদিগকে 

অশেষ খাদা আনিয়। দাও । 

২। হেসোম! তোমার তুল্য আনন্দ দাতা কেহ নাঁই। তুমি আহার 

দাও, বল ও পুঁটি প্রদান কর এবং ইক্ের জন্য পারে পাত্রে উপবেশন কর। 

ও। নিম্পীড়িত হইয়| মোঁমঃস ইচ্শ্রর জন্য এবং বিষ্ুুর জন্য ক্মগ্রিত 

হইলেন । বায়ু যেন হাহার মধুর রস প্রাপ্ত হয়েন। 

৪) এই সকল পিচলবর্ণ সোঁমরন জলের ধাঁরাতে উত্পাদিত 

হইঘাছেন এবং দ্রতবেগে রাক্ষমপিগের পিকে যাইতেহেন ' 

৫ ইহার] ইজ্ের সংবদ্ধীনা করে বটি আঁনগ্ন করে, সর্বপ্রকার 

মন্রল বিধান করে, শাঁর দানকুঠ বুপণদিগের সর্মনাশ করে। 

৬1 এই সমপ্ত ফোমরপ নিষ্গীড়িত হইয়! প্িিলবণ ধাঁরণপূর্ব্ক 

ইন্দের প্রতি যাইবার জন্য আপনস্থান প্রাপ্ত হইতেছে। 

৭| হে নোম! পেই ধারাসহকাঁরে ক্ষরিত হও, যাহাদ্ার! মনুষ্য- 

কুলের হিতের জন্য কুটির ডল বর্ধণপুরর্ক সুর্ধ্যের দীপ্তি উজ্ভ্বল করিয়া- 

ছিল। 

৮)। শোধনকাঁলে -যাম আকাশে ?তিবিধির জন্য, মন্মোর হিতের 

জন্য সূর্যের অশ্ব যোজন করিতেছেন। 

৯। নসপিচ। সোম ইন্ছের নম উচ্চাণপুরর্ক দশদিকে গঠিবিধির 

জন্য সুর্ধোর অশ্ব যোজন] করিলেন । 

১০| হে শভতবকাঁরীগণ! তোমর] ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর 
উদ্দেশে ত।নন্দ বিধাত| নিষ্পাড়িত নোনকে এই স্থ/ন হইতে লইয়' 

মেষলৌমে সেচন কর। 

১১] হে ক্ষর সোম! হিংসক শক্র যে ধন নষ্ট করিতে ন1 পাঁরে, 

এরূপ শক্রর ভ্ুর্লভ ধন ভাম।দিগকে দাঁন কর। 

১২৯৩ 
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১২1 গোঁধন ও অশ্ব সহমআ্রসহংখ্যক পন আম(দিগকে বিতরণ কর 

এবং বললবীধর্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। 

১৩। স্র্যাদেবের ন্যায় দীপ্তিশালী সোঁম প্রস্তরফলকদ্বার| নিম্পীড়িত 

হইয়! কলসের মধ্যে রস স্থাপন করিতে করিতে ক্ষর্রিত হইতেছেন | 

১৪ | এই সমন্ত শুরুবর্ণ সৌঁমরস অলধারাসহকারে আার্য।দিগের গৃহে 
গোঁধন ও খাদ্যদ্রবা বর্ষণ করিতেছেন । 

১৫) বজ্ধারী ইন্দের নিমিত্ত নি্পীড়িত হইয়। সোঁমরসওলি দধি 

সংযোগে নুস্বাছ হইয়! পবিত্র অতিক্রমপুর্দক ক্ষবিত হইতিছেন। চো 

১৩। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে ৎপরোনাস্তি 

নুখকর ও আনন্দনিধাতা হয, তুশি সেই মধুরতম রস ধারণপূর্ক ধন 

দীন করিবাঁর জন্য পবিত্রে গনন কর । 

১৭। মনুষ্যের সেই মোমকে শোঁধন করিতৈছ্ইেন, ঘ্িনি হরিভবর্ণ 

ও তেজোযুন্ত এবং জলের সহিত মিত হয়েন এবং ঘিপি ইন্দ্রের আমোদ 
রদ্ধি করেন। 

১৮। হে সোম! তুনি সুবর্ণ ও অশ্ব ও ধন, জন বিতরণ করিঠে 
করিতে ক্ষরিত হও। তুণি গোঁধন ও খাঁদ্য দ্রব্য আহরণ কর । 

১৯॥ যেবপ যুদ্ধকাঁলে, তদ্রপ এই ক্ষণে তেজোঁঘু 5 সে'মকে মেষ- 

: লোঁমৈর উপারি সেচন কর, কারণ সোম ইন্সের নিকট অতি মধুর | 

২০ ধীাঁরা আঁপনাদিগের রক্ষণ প্রার্থনা করেন, সেই বুদ্ধিমান 
বাক্তিগণ শোধনবোগা সোমব্রনকে অঙ্কুলিৰার শোধন করেন | সোম শব্দ 

করিতে করিতে দ্রব মু্বিতে ক্ষরিত হঃয়ন। 

২১। বুদ্ধিমনেহ| সেই বণ্ট বিধাতা জলসে5নকাঁরী সোঁমকে অঙ্করি 

সহযোগে ও স্ততি প।ঠ করিতে করিতে জলধর! দিতে দিতে সরাইয়| দেন। 

২২। হে দীপ্তিশীল সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত 

ইন্্কে স্পর্শ বকক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া! আরোহণ করুক। 

২৩। হেক্ষর সোম! তুমি শকত্রর বিপুল ধন সমস্ত নিংশেষে নক্ট 

করিয়। দাও । প্রিয় হইয়! তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর । 
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২৪) হে সৌঁম! তুমি কর্মঠ ও আনন্দবিধাত1। তুমি শক্রদিগকে 
হহার করিতে করিতে ক্ষারিত হও। দ্রেবদ্বেষী সোককে অপদস্থ কর। 

২৫। শুত্রবর্ণ সোঁমরমগ্ডলি ক্ষরিত হইতে হইতে নানাবিধ স্ততিবাঁক্য 

গ্রহণ করিতে করিতে উৎপাদিত হইলেন | 

২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোঁদরস গুলি তাবৎ শক্র সংহার করিতে 

করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উত্পাদিত হইলেন । 

২৭। ক্ষরিত সোঁমউলি ত্বর্গলোক ও নভোমগুল হইতে [আনীত 

হইয়া] পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হইলেন। 

২৮। হে শুচাঁক কর্দকারী সোম! তুশি ধারারপে ক্ষরিত হইয়া 
তাবৎ রাক্ষস শক্রপধিগকে সংহাঁর কর। 

২৯। হে সোম! রাঁক্ষসপিগকে নঞ্ট করিতে করিতে এবৎ শব্দ করিতে 

করিতে উজ্ভ্বণ ও উত্কুষ্ট বল আমাদিগকে দাঁন কর। 

৩০1 হে সোঁম! যাবতীয় পিব্য বস্তু ও যাবতীর পার্থিব সাঁমঞ্জী ও 

সর্বপ্রকার কীঁম্য পদ্দার্থ আঁমাধিগকে দান কর। 

৩৪ স্ব | 

পবমাঁন দোৌঁম দেবতা । মবীচ্পন্র কশ্যপ খবি 

১। হে সোন! তুমি দীপ্তিমান্ বর্ধণকর্বী। হেদেব! বর্ষণ ফ্রাই 

তোমার একঘাত্র কীর্ধ্য। বর্ষণ করতঃ তুমিধন্ম সমত্ত ধারণ কর । 

২। বর্ষণই তোমার ধর্দ্দ॥ বর্ষণের জন্যই ভোমাঁর বল বীর্ধ্য, বর্ধণের 

জন্যই তোমার বিভাঁগ এহং বর্ষণের জন্যই তোমার রম | হে বর্ষণকারী! 

তুমিই যথার্থ বর্ধণকর্তী!। 

৩। তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বর্ষণ কর। 
আমাদিগকে গোঁধন ও বেগবান অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদিগের 

ধনাঁগমের পথ পরিস্কীর করিয়া দাও। 

৪) গোঁ, অশ্ব প্রন্'ত কামনা পুর্বক এবং লোকবল বাগ করিয়া 
খস্বিকের1 বেগযুক্ত উজ্জুল শন্রবর্ণ নতেজ সোমরদ মকল স্য্টি করিদেন। 

১২৯৮ 
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৫ যদ্কর্তীর| দৌমকে নুখোভিত করিতেছেন, ছুই হস্তে শোঁধন 

করিতেছেন । সেই সোঁম মেষলোমে ক্ষরিত হইতৈছেন । 

৬। যিনি দাঁতী, তাহাঁর জন্য সোঁমরসেরা যেন কি নরলোঁব হইতে,কি 

দেবনোঁক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্ধস্থ/ন হইতে ধন আহরণ করিয়া দেল । 

৭। হেদসোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধার]! মস্ত 

যেন কিরণ শ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে । 

৮। হেসোম! তুমি সঙ্কেত করিয়া আঁকাঁশের উপর হইতে আগমন 
কর এবং অশেষ রনের আঁধার হইয়া! আমাদিগকে ধন দাঁন ক? 

৯। হেসোম! যখন তোমার রম সৃর্্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর 

আরোহণ করে, তখন তুমি নেই পথে প্রেরিত হইধাঁ শব করিতে থাক। 

১০। যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে, তদ্রর্প সোম অ্তবকর্তীদিগের 

্ততিবাঁক্য শ্রবণমাত্র চলিত হইপশেন, যেহেতু তিনি ট্5তন্যবিশিন্ট 
এবং সকলের প্রীতিকর । | 

১৯। তোমার দেই যে তরঙ্গ, যাহ! দেবত।দিগের দিকেই ধাঁবিত 

হয় এবং যজ্ঞ মধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তাঁহ! পবিত্রের উপর ক্ষরিত হুইল | 

১২। হে দোঁম! থে তুমি দেবতাঁদিগের নিকট যাইবার জন্য নিতান্ত 

ব্যস্ত এনং আনন্দের বিপাতী, দেই তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আঁমাদিগের 
পৰিত্রের উপর ক্ষরিত হও । 

৯৩1 হে সোম! খত্িকেরা তোমাকে শৌঁধল করিতেছেন, অতএব 

€তামার ক্ষরণ হউক, তাঁহা হইলেই আমাদের অন্ন লাভ হইবে। তুমি 

তেজঃপুষ্জী মুর্তিতে গোধনের দিকে গমন কর। 

১৪ | হে হরিত্বর্ণ সাম! স্তৃতি বাঁকা তোমাকেই অর্শে । তোমাকে 

ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত কর! হইতেছে । এক্ষণে তুমি লোকে যাহা প্রার্থন! 
করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর । 

১৫) হে সোম! তোমার মূর্তি দীপ্তিশল। বলশালী হজ্ঞকর্ত| 

ব্যর্গণ তোমাকে সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন 

হইতেছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকটে যা 
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১৬ | সোমরসগুলি আঁকাঁশের দিক প্রেরিত হইতো, অঙ্গুলি 

সহযোগে তাহাদিগকে উত্তোলন কর! হইতেছে, তাহারা শীব্র শীঘ্র উৎ- 

পদিত হইতেছে । 

১৭। পোঁমনিকে শোধন করা! হইতেছে। তাঁহাঁদিগের সগভাবই 

গতি । তাহার! অক্লোশ আকাশের দিকে যাইতেছে | তাঁহাঁর। জলপাত্রে 

যাইতেছে । 

১৮। হে সোম! আমাদিগকে তুমি স্নেহ কর, শাঁমাদিগের তাবৎ ধন 

সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষ1!কর এবৎ আমাদিগকে লৌক্ধল দাও এবং বাসের 

জন্য গৃহ দাও । 

১৯। হে সোম! তুমি যেন একটী সুচাঁক গতিশীল ঘোটক, খত্বিকের| 

তোমাকে যৌজন1| করিলে, তুমি গবিমাণপুর্দক পাঁদন্যাস করিতে থাক, 

এইরূপে তুমি অলপাত্রে যাইয়া স্থিতি কর। 

ত্০। | জ্রতগ।মী সোম ঘখন মুবর্ণময় ষজ্ঞস্থলে উপতবশন করেন, তখন 

নির্বোধ লোৌকদিগের সহিত তাহার সম্পর্ক উঠিয়া পায়। 

২১। নুক্জ পুকষের| স্তর করিলেন। সুবোধ লোকে যজ্ছের দ্রিকে মন 
দেন, নির্দেধ লৌকে তলাইর। যায় । 

২২। হেনমোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাহার সহচর মকণ্গণের 

পাঁনের জন্য, তুমি অতি চমতকাঁর আন্মাণ্ন ধারণপুনর্বক ক্ষরিত হও, যগ্ডের 

স্থানে উপবেশন কর। 

১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত ₹ও, তখন বচন £চনকুশল ৃ 

বান্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য শোকে তোমাঁকে শোন 

করে। 

২৪। হেকার্যানকুশল সোম ! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র, অর্ধ্যমা 

ও বকণ ৪ আর আর তাবৎ দেবতা ভোমাঁর রম পান করেন। 

২৫ হে মোম! শোঁধন কাঁলে তুমিই স্তবকাঁবীদিগকে এরপ স্ততিত 

বাক্য উচ্চারণ করিতে প্ররত্ত কর, যাহ! বুদ্ধিমত্তা স্থচক এবং নান! টা 

বাঁক্যালঙ্কারে সুশোভিত । 

১৩৩ ৩ 
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২৬। হেসোঁদ! শোধন কালে তুমি আমাদিগের মুখে এরূপ বাক্য 

আনয়ন করিরা| দাঁও, যাহার রচন1 অতি সুন্দর এবং যাঁহাঁর উচ্চারণ করিয়। 
আমর! তোমার নিকট ধনের কাঁমন1 করিতে পারি। 

২৭ | হে সোঁম! বিস্তর লোকে তোঁমাঁকে ডাঁক্য় থাকে । ৬ই যন্ে 

তুমি গোঁধন প্রাপ্ত হই! এই সকন ব্যঞ্ির প্রীতি উৎপ।দ্রন করিতে করিতে 

কলসের মধ্যে প্রবিক্টী হও। 

২৮ শুরুবর্ণ গোঁমরসগুলি অতন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণপুর্দক এবং 

ধারাঁসহযোগে শব্দ করিতে করিতে হ্কীরের সহিত ঘাইয়! মিশিত হইতেছে। 

২৯।| যেমন গোদ্ধার1 [বিপহ্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য] কদিতে 

বসিতে [গুড়ি মারিয়া] গিরা যুদ্ধে প্রবেশ করে, তন্ধপ ড্তগামী সোমরস 

»তর্কভাবে যঙ্ছে প্রবেশ করিলেন, কারণ ধাঁহার1 তাহাঁকে প্রস্তৃত করেন, 

তাহার তাহাকে চাঁলাইয়। দিলেন | + 

৩০। হে সোমর্স ! তুমি কর্মকু শল, তুমি দীপ্তিমান, ও বলশালী, তুমি 

দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া! আমাদিগের মন্তল কর। 

১৩৩১ 





৭আষ্টক,২ অধা।য়।] খখথেদ সংহিত1। [ ৯ মণ্ডল, ৬৫ স্ৃক্ত | 
' টি 75 হাশ্াশ্তি শি ীতিশ্াতাশিশিিশিীশীশশ ০ পাশা শটশীিলিশ শশী শে শি এ লি এল 

দ্বিভীয় অধ্যায়। 

৩৫ স্ক্। 

পবমান লোম দেবত1। বরুণেব পুজ ভৃগু ধধি। অথবা ভূগুতনয় 

জমদগ্ি ধষি। 

১। অঙ্গুলি গুলিবেন কয় ভগিনী, যেন তাহার! পরস্পর স্বসম্প- 

কাঁয় কয়েকটী আ্ত্রীলোঁক, সোম যেন তীঁহাদিগের স্বামী(১)। এই 
কয়েকটা স্রীলোক অতিশয় কার্ধ্যকুশল, ইহারা তাঁহাঁদ্রিগের বলশাঁলী 

মাননীয় স্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদের বাসনা এই যে সোঁমরস ক্ষরিত 

হয়। রস 

২। হে সোঁম! তুমি উজ্জ্বলভাঁবে ক্ষরিত হও, তুমি উচ্জল্য গুণে 
মকল দেবতার শ্রেষ্ঠ । সব্দপ্রকার ধনসম্পত্বি আহরণ করির| দাও। 

৩। হেসোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব কর! হইয়াছে, দেবতাদিগের 

আরাধনাপুর্্বক বাটি উপস্থিত কর। তোমা? ক্ষরণের দ্বারা যেন আমর! 
উত্তমূপ অন্ন লাঁভ করি। 

৪। হে সোম! তুমি আপন উজ্জুলো উজ্জ্বল, আমর! সৎবর্ঘ- 
'অগ্ুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, কারণ তুমি অভিলধিত 
ফল বর্ষণ করিয়া! থাঁক। 

৫) হে সোম! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমকাঁর, তুমি আনন্দ বিধাঁন 

করিতে করিতে এই ভাঁবে ক্ষরিত হয়, যাহাতে আঁমাদিগের লোকবল 

হইতে পারে। তুমি সুগঁকরূপে এই স্থানে আগমন কর। 

(১) এই উপমাঁটী খণ্েদের অনেক স্থলে ব্যবহাঁৰ হইয়াছে, কাঁ্যপটু 
অন্ুলিগুলিকে অগ্নি, ব1 ইন্দ্র বা লৌমদেবের জী বলিযাঁ বর্ণনা করিতে খাবিশণ 

তাঁল বাসিতেন । এইরূপ উপম1 হইতে অনুমান কর যাঁয। যে ততকাঁলে ধনাঢ্য ৰা 

রাঁজাীগণের বন্থদীরপরিগ্রহ কগিবার রীতি ছিল। 

১৩০৩ 



৭ অষ্টক,২অধ্যায়। ] খেদ সংহিতা । [1৯ মণ্ডল, ৬৫ স্ুক্ত | 

৬। যত্কালে ছুই হস্তে তোমাকে শোঁধন কর! হয় এবৎ সেই সঙ্গে 

তোমার উপর জল সেচন কর! হয়; তওকাঁলে তুমি কষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত 

হইয়। পরে তৎসংস্যক্ট অন্যন্য পাত্রে গমন কর। 

৭। হে খত্বিকগণ! যেকপ ব্যশ্বখষি গান করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
তোদর1 সৌঁমের উদ্দেশে গাঁন আরন্ত কর, কারণ তিশি অতি প্রর্ধান এবং 

চতুর্দিকেই তীহাঁর দৃড়ি। 

৮। দেই মৌম শত্রবর্গের নিবারণকত্তা, তীহা হইত মধুর রস 

নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সেই হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বার 
নিষ্পীড়িত হয়। 

৯। হে সোম! তুমি ঈদৃশ বলশাঁলী, তোমার বন্ধুত্ব আমর! প্রার্থন!| 
করিতেছি, আঁম।দিগের বাঁমন। যে সর্বপ্রকার ধনসম্পন্তি জয় করি। 

১০) হে অঠিলফিত ফলবর্ষণকাঁরী সোঁম। তুমি ইন্জের আনন্দ 

বিধান করিতে করিতে ধারাঁরূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বার! 

যেন আমরা সকল ধন লাভ করি। 

১১। হে সোম! তুমি ভূলোক, ভ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্তী 

এবং ন্বর্গের দিকেই তোঁমাঁর দৃষ্টি । তোঁমাঁকে আমি বলশালী জানিয়া যুদ্ধ 
অভিমুখে প্রেরণ করিতেছি । 

১২। হেসোম! এই অঙ্গুলিদার| আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, 
তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোঁদার সথাকে যুদ্ধের 

দিকে পাঠাইয়! দাঁও। 

১৩। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আঁমাদিগের জনা 

প্রচুর আহার আনিয়! দাও এবং আমর1 কোন্ পথে হাঁইব তাহ! 

দেখাইয়| দাও। 

১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হইয়াছে । অতএব তুমি 

ইন্দ্রের পাঁনের জন্য ধাঁর1রূপে প্রবলবেগে উহার মধ্যে প্রবেশ কর। 

১৫। তোমার যে ম্ুৃতীক্ষ ও আনন্দকর ওস, তাঁহ! এস্তরফলকদার! 

নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে | তুমি দর্পহাঁরী হইয়! ক্ষরিত হও । 
১৩০৪ 



৭ আষ্টক, ২ অধ্যায 1] খণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৫ স্ৃক্ত | 
০ ৯ শি শী ---শি এ: ০ পাপশীশিিটি পপি ০ 

স্পা পপাশ? উাপিাশাপাাশি টি শশাাশাশশিি টি শি শশা 

১৬। এই যে দোঁম ইহাকে স্তব করা হইতেছে, ইনি আকাশের দিকে 

যাইবার জন্য গাঁজার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি যাইতেছেন । 

৯৭। হে মোম! আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগকে শতশত 
গোঁধন ও ঘেটিক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন করিয়| দও। 

১৮। হে দোম ! দেবতাঁদিগের পানের জন্য তোঁমাঁকে নিম্পীড়ন 

কর! হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাঁতবকাঁরী 
তেজ; প্রদান কর। 

১৯। হেপোঁম! যেমন শ্যেনপন্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, 

তন্রপ তুমি তেজঃপু্জ মৃত্তি ধাঁরণপুর্্বক এবং শব্দ করিতে করিতে কলসের 
মণ্যে প্রবেশ কর(১)। 

২০। এই সোঁমরম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! ইন্্র এবং বায়ু এবং 

বকণ এবং অন্যান্য দেবতাঁ এবং বিজুর উদ্দেশে চলিয়া ছেন* 

২১। হে দোম! আমানিগের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর 

এবং এইপ্রপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা সহত্র প্রকার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হই । 

২২। মেসকল সোমরম অতি দুরদেশে, কিন্বা অতি সন্নিহিত দেশে 
প্রস্তূত হইয়াছে, কিম্বা যে অকল সোঁন শর্ধযণাবৎ(২) নামক সরোঁবরে 

প্রস্তুত হইয়াছে 

২৩1 কিন্বা যে সকল সোঁম আজীকিদেশে, কিনব কৃত্বদেশে, কি 
সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিন্বা! পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে(৩)। 

২৪। সেই সমস্ত দোঁম উজ্্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমগুল 

হইতে বটি আনয়ন করিয়া! দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান 
ককন। 

(১) দৌমরলের কলসে প্রবেশের নহিভ শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, 
এদী খধিগণের বড় মন্বোগত উপম 1 

(২) শর্ধ্যণাবতী নদীর উল্লেখ অধরা পূর্বেই পাইয়াছি। 
(৩) আজাঁকীয়! আধুনিক বেয়খনদী, পঞ্চজন অর্থে লিন্ধুর পঞ্চশাধ1 তীরচ্ছ 

জনপদের (আধুনিক পঞ্জীব প্রদেশের) অধিবাপী এইরূপ অনুমান হয়। * মূ 
80969 "74467 
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৭ আটক, ২ অধ্যায়। 1 ধ্থেদ সংহত । ৯ মণ্ডন, ৬৬ সুজ 

২৫। এই যে সোঁমযিনি দ্রেবতাঁদিগের সংসর্ম কাঁমনাঁ করেন, 

জমদগি তাঁহাকে সব করিতেছেন, তিনি চালিত হইর1 গৌঁচর্মের উপর 

ক্ষরিত হইতেছেন। 

২৬। যেরূপ অশ্বদ্রিগকে জলমধ্যে লইয়! গিয়! তাঁহাদিগের গান 
শোঁধন করিয়! দেয়, তদ্রুপ এই সকল শুত্রবর্ণ সোঁমরসগুলি ক্ষীর এভতি 

বস্ত্র সহিত মিশিত হইয়খ খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে 

শোধিত হইতেছেন। 

২৭) হে সোম! যখন তোঁমাঁকে নিষ্পীড়ন কর] হর, তখন চতুঃ" 
পা্ববর্তর্ণ খত্বিকেরা দেবতাঁদিগের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন | তুমি 

উজ্জুল্ভাবে ক্ষারত হও | 

২৮। হে সোঁম! তোমার সেই ঘে প্রভাঁব, যাহ! সকলকে সুখী করে, 

যাহ] ধলসম্পত্বি আনিয়! দেয়, শক্র হইতে রক্ষ! করে এবং সকল লোঁকের 

প্রার্থনীয় হয় অমর! তা! কামনা! করিতেছি। 

২৯। সেই বল আমাদিগকে মদমত্ত করে, সকলেই তাহ কাঁমন। করে, 

তাহ! বুদ্ধিমান্ বাক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যস্ডির ন্যায় রক্ষণ করে এবং 

সকলেই তাহ! প্রার্থন1 করে। 

৩০। আমর! তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থন| করিতেছি হে সং- 

কর্পকীরী সোম! আমর! তোগাঁর নিকট সন্তাঁনসন্ততি প্রাঁথন1 করিতেছি, 
যেছেতু তুমি নকলকে রুক্ষ! কর এবং বিস্তর লোকে তোমাকে প্রার্থন৷ করে। 

৬৩ শুক । 

অগ্নি ও পবমীন সোম দেবত1। শত লখংক বৈধানশ খষি। 

১। হে সোঁম! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখ, তুমি মান্য, 

অমও1 তোমার বন্ধ, আঁমাদিগের এই সমস্ত কবিতা শ্রবণপুরর্বক তুমি 

ক্ষরিত হও। 

২। হে সোম! তোঁমার যে দুইটি পাত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, 

তন্বার! তোনার সব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভ| হইয়াছিল। 

১৩০৬ 



৭আষ্টক, ২ অধ্যায়।] খপ্থেদ সংহিতা । [৯মওল, ১৬ স্মুক্ত। 
২৭4: শত ০ পা ১০৮ ৮৮০৯ শ্শিশশিশীশ্ি টিটি শি শশী শিশীিপিপপীপ্িস তি 

৩। হে পোঁম! তোমার চতুর্দিকে লতা অবস্থার যে সকল পত্র বিদ্য- 

মান ছিল, তদ্দীর! তুমি তাবৎ খতুণত সুশোভিত ছিলে। 

৪। হে সোম! তুমি আঁদাঁদিগের সথখ, আঁমরা তোমার সখ, আঁমা- 

দিগের রক্ষার জন! উত্তম উত্তম নানাবিধ আহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে 

করিতে ক্ষরিত হও । 

৫ | হে সোম! তোঁমাঁর যে শভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহার! জাপন 

তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পু্থবীব উপর জল বর্ষণ করিয়া খাঁকে। 

৩। এইযে মপ্তনদী(১), হহাঁর! তোঁদারই আদেশে বহমান হইতেছে, 

এই সকল গাভী তোঁদারই দিকে ধাবমান হইতেছে । 

৭। হে সোম! তোমাকে নিম্পীড়ন করা হটয়াছে, তুমি আনন্দ 

বিধান করিতে করিতে ধারাঁরূপে ইন্দ্রের দ্রিকে যাঁও এবং অক্ষয় আহার 

বিতরণ কর। * 

৮। সাঁহটি ভ্ত্রীলৌক অঙ্গুলিার1 তৌদাঁকে চালনা করিতে করিতে 
এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহার। কহিল, যে তুমি যঞ্জবর্তী 

ব্যক্তির যজ্জস্থলে সকল কার্ধ্য ম্মরণ করাইয়া দাঁও। 

৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মি্রিত হও, তখন 

কয়েকটি অন্গুলি একত্র হইয়| মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে 

থাকে, তৎকালে তোমার কণ| নিক্ষিপ্ত হইতে থাঁকে এবং মেষলোঁম হইতে 

' শব্দ উঠিতে থাকে। 

১5। হে সংকন্মশীল বলশাঁলী মোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন 

তোমার ধাঁরাগুলি এরপভাবে ঝহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগন অন্ন আহরণ 

করিবার অভিপ্র|য়ে ধাবিত হইয়| থাকে। 

১১। কলমের উপর মেষলোম সংস্থাপনপুর্ঘক অঙ্ুলিবর্গ সুমধুর 
রদের ক্ষরণকাঁরী সোঁমকে পুনঃ পুনঃ চ।লিত করিতে লাঁগিল। 

১২। সেঁমরসগড(ল কলসের মধ্যে সেইরূপে অন্তর্ধান হই] গেন, 

যেরূপ নবপ্রনৃত গাঁভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। 
২৪2০০০2৯২০১ 

সপপাশিশাপীপিপপেপিপিতিশী 

(১) নণ্তনদীর উল্লেখ | 

৯৩০৭ 



৭ অষ্টক, ২ অধ্যায়।] খগ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৬ সৃক্ত | 

১৩) হে সোম! যখন তুমি ক্ষীরপ্রভৃতি বস্তুর সঠিত মিশ্রিত হও, 

তৎ্কালে জল প্রবূহিত হইয়! বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে 

যাঁইয়! থাকে৷ 

১৪। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমর প্রার্থন] করি, তুমি আমাদের 

রক্ষাকর্তা, তোমাঁর বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি। 

১৫। হেসোম! যিলি গোঁধন অন্বেষণ করেন) ফিনি মহাঁন্, যিনি 

মনুষ্যমাত্রেরই তত্বাবধান করেন, তুমি তাহার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি 

ইক্দের উদরে প্রবেশ করু। 

১৩) ছে সোম! তুমি অতি প্রপাঁন, তুমি বলশাঁলীদিগের অগ্রগণ্য, 
তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্ী, তুমি বখনই মৃদ্ধ করিয়াছ, তখনই জয়ী 

হইয়াছ। 

১৭। সেই মৌমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি 
সকল বীর অপেক্ষা! অধিক বীর, তিনি সকল বদাঁন্য অপেক্ষা অধিক দ1তী।। 

১৮। হে সোঁম! তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশ দ্ধি কর; আমর! 

তোমার বন্ধুত্ব প্রীর্ঘন| করি, তোমার সহায়তা অভিনাৰ করি। 

১৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য 

বিতরণ কর এবং দর হইতে রাক্ষসদিগকে পরাভব কর । 

২০। অগ্নি ধধি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চ জনের হিতকাঁরী, তিনি 

পুরোহিত ॥ দেই অতি যশস্বী অন্সিকে আমর! আশ্রয়রপে গ্রহণ করি। 

২১। হে অগ্নি! তোমার কার্য অতি নুন্দর, তুমি আমাদিগকে তেজস্থী 
ও বীর্ধ্যবান.কর। তুমি আমাকে হুট পুট গোঁধল বিতরণ কর। 

২২। এই যে সোঁমরস ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি স্ুর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মা 

দর্শন করেন। ইনি শত্রবরকে পরাভব করেন, ইনি আমাদিগের স্তুতি বাক্য 

গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইতেছেন। 

২৩। এই যে সোমরস, ঘাহাকে মনুষ্যের। শোধন করেন, ইহ1র বিস্তর 

খাদান্রব্য আছে, ইনি নুন্ধর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদিগের দিকেই 

ইহার গতি । 

১৩০৮ 



৭ অইক,২ অধ্যায় ।] খণ্েপ সংহ্িত1। [৯ মণল, ৬৪ সৃক্ত। 

শাল 

২৪। এই যে ক্ষরণশীল দোঁমর্স, ইনি এক প্রকাণ্ড শুত্রবর্ণ জোতিশ্বয় 

পদার্থ উৎপাদন করিলেন, সেই জ্যোঁতিঃ বথার্থ তাহ! কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার্সমূহকে 

নহ্ট করিল ৷ 

২৫। এইযে ক্ষরণশীল ফোমরস, ধীহাঁর তেজঃ সর্বব্যাপী হই] থাঁকে, 

তিনি আন্ধীকাঁর ন্ট করিতেছেন, আহ্লাঁদকর ধাঁর! সমস্ত তাঁর হরিতবর্ণ 

মূর্তি হইতে নির্গত হইতেছে । 

২৬। এই যেক্ষরণণশীল সোঁমরস, ইহীর তুল্য রী নাই, ষত শুভ্রবর্ণ 

বন্ আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্মীল, ইহার ধাঁর! হরিতবর্ণ, দেবতার! 

ইহার সহায়, ইনি তাহাদিগকে আহ্লাদিত করেন। 

২৭ | এই যে ক্ষরণণীল সোম, ই*হাঁর তুল্য অন্নদাতী! কেহ নাই,ই হার! 

গুণকীর্লকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থন1 করি, ইনি 

আপন তেজে সর্বব্যাপী হউন । 
২৮। এইযে সোম্রস, ইনি নিষ্পীডিত হইতে হইতে মেষলোম- 

নিস্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ধক ক্ষরিত হইলেন। ইনি ক্ষরিত হইয়! 

ইজ্দ্ের শরীরে প্রবেশকরিলেন । 

২৯। এই যে সোঁমরস, ইনি গৌঁচর্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া 
করিতেছেন, ইবি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন (২)। 

.২০। হেক্ষরণণীল সোম ! তোমার যে অতি চমত্কার রূস, যাহ! স্বর্গ 

হইতে আহরণ কর। হইয়াছিল, তত্বার| আঁমাদিগের প্রাণ দান কর এবং 
আমাদিগকে আনন্দিত কর। 

(২) শৌমবস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই এই ভুক্ত হইতে উপলব্ধি হয়, 

প্রথমে পোম লতাঁরূপে থাঁকে, তাহার দুইটা করিয়া! পত্র বক্রতাঁবে অবন্থিত থাঁকে 

(২ খকৃ)। প্রস্তর দ্বার সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে, (৭ খক়)। পবে রমনীগণ 
অঙ্গুল।দ্বাব। তাহা চ উকাঁইয়া। রস বারি করে। (৮ ঝকু)। পরে সেই বন জলের সহিত 

মিশ্রিজ হইয়া মেষলোমশিশ্ষিত পধিত্র অর্থাৎ ছাঁকনি দ্বাবা ছক হয়, 
(৯খক)। নে ছঁকনি কলসের মুখে স্কাপিভ হয়, অঙ্গুলীদ্বার! উপরের রস 
সঞ্চালিত কর। হয়, সুতরাং ছ'ঁকা! শোধিত বস কলসেব ভিতর পড়ে, (১৯, ১১, ১২ 
খক্)। লেই শোৌধিত ছক] রস ক্ষীব ব দধির সহিত মিশ্রিত কর্গিয়! পান করা হয়, 
(১৩ ঞ্কক)। ক্ষরণশীল লোৌমরন শুভ্রবর্ণ, (২৪ খক)। অথবা ঈষৎ হরিতবর্ণ ব1 পিঙ্গল 
ৰর্ণ বলিয়।ও কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে । গোঁন্বের পাত্রে এই সোঁমরল 

্ছবপিত হয়, (২৯ ঝক। 
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শআষ্টক,২ অধায়।] ধরণ্বেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৬৭ শ্ৃক্ত ॥ 

৩৭ সুক্। 

পবমাঁন সৌম দেবত] | ভন্দ্বাজ, কশাপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বীমিত্র, জমদগি, বশ ও 

পবিত্র এই কএক জন ষি। 

১। হেক্ষরণশীল সোমরস! তুমি আনন্দ দাঁন কর, তুমি অতিশয় 

বদশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই যজ্ছে ধাঁরাঁরূপে ক্ষারিত 

হও 

২। হে সৌম! তুমি নিষ্পীডিত হইয়| মনুষ্যদিগকে আনন্দিত ও 

উন্বত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদাঁন কর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হইয| 
তাহাকে যারণর নাই আহ্লাদিত কর। 

৩। তুমি গ্রস্তারর ছারা নিম্পীড়িত হইয়! অতি উত্তম জাভজ্্বল/মাঁন 

তেজ; (তীব্রতা) ধাঁরণ কর। 

৪1 হররতবর্ণ সোঁমরস প্রস্তরদার। নিম্পীড়িত হইয়া] মেষলোঁমর 

মধ্য দিয়! নির্গত হইতেছে এবহ অন্ন অন্ন এরূপ শব্দ করি'তছে। 

8) হেসোমরস! তুমি খদি মেষ/লামের মগ্য দিয় নির্গত হও, তাহ 

হইলে নানাবিধ সম্পত্তি, নাল! প্রকাঁর খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্যয এবং 

গোধন লাভ হইয়| থাঁকে। 05 9০ 

৩। হে তদোমরস! আমাদিগকে শতশত গোঁধন এবং সহত্র ঘে.ট? 

এবং নানা প্রকাঁর সম্পত্তি আনয়ন করিয়! দাও । 

৭) ৬ই সকল সোমরণ মেষলোমের মধ্যদিয়1 শীঘ শীঘ্র নির্গত হইয়। 

মুভূমুু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপুরর্বক তাহার সর্ব শরীর ব্যাপী হইল । 

৮। পোমের রস সর্কশ্রেষ্ঠ পদার্থ । সোঁমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আঁমখ- 
দিগের পুর্্পুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়াছিল। সে নিজ ক্রিয়াতৎ্পর, 
যেব্যক্কি তিয়াতত্পর, তাহারই জগ্য 'স ক্ষরিত হয়। 

৯। এই যে সোম, যিনি সকলকে কন্মতত্পর করেন এবং ক্ষগিত 

হইয়| অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অর্জর'লদ্বারা চালিত হইতেছেণ। 
এব «চন রচনার! হাহাঁর গুণগান হইতেছে। 

১৩১৩ 



৭আটক, ২অধ্যায়।] খণ্েদ সহিত 1। [৯ মগুল, ৬৭ হুক্ত। 

১০। পুষ] নামক যে দেবতা, যিনি ছাগ বাঁহনে গমন ব্রেন, তিনি 
যেন যখন যখন আমর যাত্রা করি, তখনই আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাহার 
প্রসাদে যেন আমরা ন্শ্রী নারী প্রাপ্ত হই । 

১১ । কপন্দী নাঁমক যে দেবতা, হার উদ্দেশে এই লোঁমরস ঘৃতের 
ন্যার, মধুর ন্যায়, হ্ষরিত হইতেছে । আমরা যেন অনেক সহখ্যক নু 
নাঁরী লাভ করি | | 

১২। হে তেজংপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিপ্পীড়িত হুইয়! ঘ্ৃতের ন্যায় 
নি'মলভাবে এই দোঁমরস ক্ষরিত হইতেছে । আমর1 যেন বহুসহখ্যক 

মু নারী প্রাপ্ত হই। 

১৩। হে সোম! তুমি কবিদিগের রচনাঁকে উত্তেজিত কর । প্রার্থন! 
করি, যে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও । তুমি দেবতাদিগের জন্য রত্ন স্থাপন 

করিয়| থাক। রি 

১৪। যেরূপ শোনপক্ষী শুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, তক্জপ এই 
মোমরস শব্দ করিতে করিতে কলমের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে (১)। 

১৫) ছে সোঁন! ভোদার যে নিপ্পীড়িত রস, তাহা চতুর্দিকে কলসের 

মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহ! শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সন্্রত্র গতায়াত 

করিতেছে । 

১৬। হে সোঁম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নাই | তুমি 
ইক্জের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও। 

১৭1 এই সকল সোঁমরস দেবতাঁদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে। 

ইহাঁর| রথের ন্যায় বিপক্ষদিগের নিকট হইতে অম্পত্তি হরণ করিয়। আনিয়া 

দের । 

১৮। সেই সমস্ত নিম্পীড়িত মোমরস, য।হাদিগের তুল্য আনন্দকর 

পদার্থ অরি কিছুই নাঁই, তাহারা প্রস্তত হইবার সময়ে শব্দ করিতে 
লগিল। 

শিপ, ._শাপ্পা শি 

(১) ১৪৩১৫ খকে শ্যেনপক্ষীর সহিত লেখমের তুলন]। 

১৩১১ 



৭ অষ্টক,২ অধ্যাঁষ।] খগ্বেদ সংহিত|। | ৯ মণ্ডল, ৬৭ হৃঞ্জ। 

১৯ । এই মোমরম প্রশ্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছে, ইহার গণ গান 

কর! হইয়াছে, ইহ] পবিতের উপর যাঁইতেছে। যে তোমাকে স্তব করে, 

তাঁহাকে তুমি বীর্ধ।বন,কর | 

২০ | এই যে সোঁম, ইনি নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহার ও৭ গাঁন কর! 

হইয়াছে, ইনি রাঁক্ষলদিগকে হনন করেন, এক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রুমপুর্বক 
ইনি মেষলোমে যাইতেছেন । 

২১। হে ক্ষরণশীল মোম! কি নিকটে, কি দুরে, যেখানে যত ভয় 

আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নট কর। 

২২। দেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরন পণিত্রের মধা দিয়া ক্ষরিত 

হইয়। আমাদিগকে পবিত্র ককন, কারণ পবিত্র করাই তাহার স্বভাব । 

২৩। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধো যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, 

তদ্দার! আ'মাদিগের দেহ পবিত্র কর। 

২৪। হেঅগ্নি! তোমার শিখী মধ্যে যে পবিত্র গণ আছে, তদ্দার! 

আমাদিগকে পবিত্র কর । সোঁমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র 

কর। 

২। হে দেব সবিত1! পবিত্রদ্বারাঁ এবং সোম নিষ্পীড়নদ্বীরাঁ এই 

উভয়ের দ্বারা আমার অন্দ্দ ভাঁগ শোধম কর। ৃ 

২৬। হেমোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। ঠোমার এই তিন, 

বিপুল ও কা্ধ্যক্ষম মূর্তি, এই তিন মৃত্তিদ্বার1 আমাদিগকে পবিত্র কর। 

২৭ ॥ দেবভাঁর। আঁমীকে পবিত্র ককন। বসুগণ তাহাদিগের নির্জ 

কার্ধ্যদ্বার! পবিত্র ককন । হে অশেষ দ্েবত1! আমাকে পবিত্র কর। হে 

অগ্নি! আমাকে শোধম কর। 

২৮। হে সোম! তোঁমার তাবৎ ধার] সহকারে বিশেষরূপে প্রবাহ' 

মান হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে আঁপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাঁদিগের সর্ব" 

শ্রেষ্ঠ আহার । 

২৯। সেই যে সোঁমরস, যিনি সকলের শ্রীতিপাঁত্র, যিনি বৃদ্ধিপাপ্ত 

হইয়] শব্দ করিতে থ,কেন, ধহাঁকে ম]হুতিদ্বার| বর্ধিত করিতে হয়, আঁমর। 

নমস্ক।র করিতে করিতে ঠাহার নিকট অ|মিতেছি। 



৭ তাক, ২ তধ্]ায়। ] খথ্বেদ সংহিতা । | ৯ মণল, ৬৮ সৃক্ত । 

৩০। জর্বস্থান আখক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কুঠার বাহাতে নট 

হইয়] যাঁয়, হে দেব সোম! তুমি সেইরূপে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পাঁড়াদায়ক 

শব্রকেই সংহার কর। 

৩১। যেব্যক্তি পবম!ন দোন বিষয়ক এই সমস্ত শোোকগুলি অধ্যয়ন 

করে, যাহার রূসশালীনী রচন। খ্ষিগণ করিয়া! শিয়াছেন, তিনিই সেই 

লমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহ! বায়ু আহাৰ 

করিয়াছেন। 

৩২। যিনি খষিদিগের রলময়ী রচল1, পবমান সোম বিষষক এই সমস্ত 

শোক অধ্যয়ন করেন, ট্রাহাকে সরস্থতী ঘ্নত, দুগ্ধ ও মুমধুর জল দোহন 

করিয়! দেন । 

লুত্তু ৬৮। 

পবমান সেম দেবতী | বহস খবি। 

১। সুমধুর মোমরসগ্ডলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবাহমান হইতেছে, 
তাহার] পেন দুপ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাঁভীগণ হল্ব! রব করিতে করিতে 

কুশের উপর উপবেশনপুর্ধক অতি পরিষ্কার ছুপ্ধ দান করিতেছে। 

২। জেই সোঁমরম শব্দ কথিতে করিতে এব লতাবর্গকে শিথিল করিতে 

বঞিতে হরিতবণ ধাঁর্ণপুর্ববক সুস্বাদ হইতেছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয় মহা" 
বেগে নির্গতহুইয়। এক্রবগকে সংহার করিতেছে এবং ধন বিতরণ করিতেছে । 

ও৩। মত্ত! উৎপাদক যে সোঁম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমগুল 

এই ছুই যুগল ভূবন নির্মল করিলেন, যিনি অক্ষর দু্দদ্বারা রৃদ্ধিপ্রীপ্ত হইলেন) 

যে ঢুগ্ধ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম ছুই 

ভুবন পৃথক করিয়াছেন, যিনি অগ্রসর হইতে ইইতে অক্ষয় বল ধারণ 

করিলেন। 

৪| সেই মেধাণী পুকষ আপনার দ্রই জননীর মধ্যে ভ্রমণ ক্িতে 

করিতে জল মমস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে আহারদারা আশন স্থান 

আপ্যায়িত করিতেছেন । মনুষ্যগণ ঘনীভূত তসোমরদকে যবের সহিত 

দিশ্রিত করিশেন, তিনি অঙ্গৃপিদিগের দমাগম প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাঁ৭ৎ 

প্রাণীকে রক্ষী করিতেছেন । 
১৩৬১৩ 



৭আষ্টক, ২ অধ্যায় । ] খণ্থেদ সংহিতা | [৯ মণ্ডল, ৬৮ সত । 

৫1 মুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুণল সোঁম জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি জল 

হইতে উত্পন্ন, বিশেষ ঘত্রের সহিত তাঁহাকে রক্ষ। কর! হইয়াছে। সেই ছুই 

জন একবারেই যৌবনাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়! জন্ম গ্রন্ণ করিল। তাঁহাদিগের 

একটী গুহার মধ্যে সংস্থাঁপিভত আঁছে, আর একটী প্রকাশ পাইতেছে। 

৩। বুদ্ধিমান লৌকগণ মেই আনন্দকর গোমের রূপ চিনিতে পারেন, 

ধাহাকে শ্যেনপক্ষী অতি দুরবত্তী স্থান হইতে আহরণ করিয়াছিল, তাহা- 

তেই এক্ষণে উহা! খাদ্যদ্রব্স্বরূপ হইয়াছে! সেই সোমকে জলের মধ্যে 

শোধন করে, তাহাতে উহার বৃদ্ধি হয, মে অতি চমত্কার ও তেজন্থী ও 

প্রশংসার যোগ্য হয়| 

+1 হেসোম! ছুই হস্তের দশ আন্্ুলি মিলিত হইয়া! তোমাকে মেষ- 

লোমের উপর শোধন করিতেছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বার] খবিদিগের কর্তৃক 

উংপাদিত হইয়াছ, গোঁধনকালে তোমার উদ্দেশে নানা একার স্তব পান 

কর! হইতেছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছ। যাহারা দেবত1- 

দিগের নাঁম লইয়া থাঁকে, তোঁমার কার্য এই যে, তুমি তাঁহাঁধিগকে অন 

বিতরণ কর। 

৮। যখন তোঁমরম চমতকাররূপ গাত্ে পাছে গমনপুকাক উহার 

মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন ভীহাঁর উদ্দেশে মনোমত শুব পাঠ 

করিয়। থাকে ॥ এই সোমরদ অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ, হইতে 

পতিত হুইয়। জলের সহিত মিশ্রিত হয়, ইহার সাহায্যে শক্রর সম্প্ডি জয় 

করিয়া লওয়] যায়, ইনি দ্রেবতার ন্যায় অমর, ইহার প্রভাবে উত্তমরূপ 

বচন রচল1 কর যাঁয়। 

৯) এই যে সোমরস ইনি আঁকাঁশ হইতে পতিত হইয়া! জলের 

মহিভ মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি ক্ষরিত হই! কলসের মধ্যে গ্যাঁন এাছণ 

করিতেছেন, ইনি এস্তবের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া ছুপ্ধীদি সহবোঁগে 

নুন্ধাঢু হইতেছেন, আর যাহা! কাঁমন! ক৫1 যাঁয় এবং যাহ! প্রীতিকর, ইনি 

সেইরূপ বন্তই আনিয়। দিতেছেন। 

১০। হেসোমরস! তোমাকে সেচন করিতেছি, তুমি আমদিগের 

জন্য নাঁন1 প্রকার খাদ্দ্রব্য আহরণ করিতে ক্িতে ক্ষরিত হও। আর 

সেই যে দ্ুলোক ও ভুলোক যাহাঁঝ1 কাহাঁকেও দেব করেন না, তাহাদিগকে 



৭ অষ্টক্, ২ অধ্।ায়। | খপ্ধেদ সংহিতা | ৯ মণ্ডল, ৬৯ স্তুক্ত | 

আমর! অ'হ্বান করি । হে দেবতান্গ আম[দিগকে ধননম্পর্তি এবং 
কন্মক্ষম সন্তান প্রদান কর। 

৬৯ সুপ্ত | 

পবমীন দোঁষ দেবত।1 হিবণ্যস্তব খধি। 

১। যেরূপ ধনুকের সহিত বাঁণের যোজন করা হয়, তদ্রপ ইন্দের 
উদ্দেশে আমবা স্তুতিবাক্য যোজন! করিতেছি ঘেরগ বঙদ মাতার 
স্তনের মহিত সংস্থট হর, তদ্প ইন্দ্রের সহিত আমর] মোঁমরস সং্ন্ট 
করিতেহি। ঘেরপ প্রচুর ছুপ্ধধার! দিতে দিতে গাঁভী সম্মুখে আসে, তদ্রপ 
ইন্দ জাঁনিতেছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়। হইয়1 থাকে। 

২। ইজ্জের উদ্দেশে স্তবতিবাঁক্য যোজন! করা হইতেচ্ছে, আনন্দকর 
সোম দেচন কর হইতেছে, তাহার মুখ মধ্যে সে'মরসের আনন্দকর ধার! 
ঢালিয় দেওয়া হইতেছে। এই সোমরদ ক্ষরিত হইয়! চতুদ্দিকে বিস্তৃত হন 
এবং ঘেমন উত্তম ধনুদ্ধীরীর হস্ত হঠতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়1 শীঘ্র যথাস্থানে 
যাইয় থাকে, তদ্রপ এই সুমধুর মোমংন বেষলোদের দিকে যাঠতেছে। 

৩। সোমরস যে অল্রে সহিত মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁহার 

'বগূ তুল্য | তিনি সেই বধূর সহিত মিলিত হইবার জন্য মেষচণ্মের সর 
ভাগে হ্ষরিত হইতেছেন। রক্ষলতাঁদি উদ্ভিজ্ঞগণ পৃথিবরী সন্তান স্বরূপ! 

যিনি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, মেই ব্যক্তির জম্য হরিতবর্ণ সোঁমরূন 
পৃথিবীর সন্তানদিগকে শিথিল অর্থাৎ ফলবান, করিয়া দেন । সৌঁমরস 

মদ্দিরার নর লৌককে মত্ত করেনঃ তিনি যজ্ঞকালে পাঁত্রেপাত্রে গমন 

করিতেছেন । যেরূপ মহিষ আঁপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরন যেন 
তজপ করেছেন । 

8। বধ শব্দ করিতেছে, গাঁভীগণ তাঁহাঁর দিকে দৌড়িয়] যাঁইতেছে। 

দেবীর! দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে । অর্থাৎ সোমরসকে দেখিয়| 
আম(পিশের স্ততিবাঁক্য আপন1 হইতে নির্গত হইতেছে । এই মো।মরস 

শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করিয়া! গেলেন এবং উজ্জল কবচের ন্যায় 

আঁগানর শরীরকে দুপ্ধাণির দ্বার! আচ্ছাদিত করিলেন। 



৭ অষ্টক, ২ অধ্যাঁয়। ] খথেদর সংহিতা । ৷ ৯ মণ্ডল, ১৯ সত । 

৫। স্বরিতবর্ণ অমর সোঁমরস শোঁধিত হইবার সময় এরূপ বস্ত্র পরি- 

ধাঁন করিলেন, যাঁ্] বিন] যত শুত্র হইয়া আছে, অর্থাৎ দুক্ধের সহিত 
মিশ্রিভ হইলেন । পরে তিনি আকাশের উপরিভ|গে, পাঁপ নষ্ট হয়, এরূপ 
শোধন করিবার জন্য স্ুধ্যপ্রেবকে সহস্থাপন করিলেন। জেই সুর্ষয্যের 

আলোকে স্যুলোঁক ও ভুলোক আচ্ছাদিত হইয়া! গেল। 

৬। এই সকল সোঁমরস স্থয্যের কিরণের নায় উজ্ভুল, ইহার] ইতস্তত 

ক্ষরিত হইতেছে, ইহার) লৌকদিগকে মদ্রমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা 

উপস্থিত করিয়! দেয়, ইহাঁর| পাত্রে পাত্রে বিস্তুত হইতেছে, ইহারা 
মিলিত হুইয়! বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দিকে যাইতেছে। ইহারা ইন্দ্র ব্যস্তীত 
আঁর কোন দেবতার অন্য ক্ষরিত হয় না। 

দ। খত্তিকণণ যখন সৌঁমকে নির্গলিত করিল, তখন নদীর জল যেমন 

নি্নাভিমুখে শ্রীমন করে, তদ্জরপ মত্ততাঁকাঁরী সোনরসগুলি নিম্নাতিমুখে 

যাইতে লাঁগিল। হে সে।মরস! আঁমাদিগের ভনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ 

সকলকে কুশলে রাঁখ, আমাদিগের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তান সন্তাতি 

অভাব ন1 হয়। 

৮। হেসোম! তুদি এইবূপে ক্ষরিত হ&, ঘাহাতে জাঁমর1 ধনসম্পর্ত 

এবং মুবণ এবং তবোঁটক এবং গাভী এবং যৰ এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত 

হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমর! স্বর্গের মন্তকম্মরূপ এবং 

আমাদিগকে অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত আছ। 

৯। এই সমস্ত হরিতবর্ণ সোমরস ইন্ের দিকে যাইতেছে, যে প্রকার 
রথ সমন্ত যৃদ্ধাতিমুখে যাইয়া থাকে । ইহার! নিষ্পীড়িত হইয়া মেধলোমময় 
গবিত্রকে অতিক্রম করিতেছে এবং যুব। হইয়| বাটি উপস্থিত করিতেছে। 

১০) হেদসৌমরস! অতি লুস্থাঁছু ও নিম্মল হইয়| মৃহীয়াদ ইন্দ্র 

নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং ধিপক্ষিগকে পরাভিব কর | যে তোমাঁকে স্তর 

করে, তাহাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। তে ঘ্যুলোক ও ভুলোক ! তোঁনর। 

উত্তম উম বস্ত্র দিয় আমাদিগকে সনু্রহ কর। 

(১) শন্তনলশুতি এবং স্বর্ণ, যোঁটক, গাভী ও. যব কাছে মংসাব কুখে। 
প্রধান উপকরণ ছিল, খধিগণ তত্কালে সংসাদী ছিলেন। 



৭ অক, ২ অধযায। | খথেদ সংহিত1। 1৯ মণ্ডল, ৭০ সুক্জ | 

- লাকী শশী ছু লু 2 হু - 

৭৬ স্ক্ত। 

পবমীন মোম দেবতা । বেনু খষি। 

১। যশকালে মোমরস যজ্জদিগের সহিড বৃদ্ধি পাইলেন, তৎ্কাঁলে 

তাহার জন্য পুর্ব পরম্পরাঁগত যজ্ঞ মধো একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ 
দোঁহন করিয়। দিল, তিনি চাঁরিটি জলপাত্রে শোঁধনের নিমিত্ত প্রবেশ- 
পূর্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করিলেন । 

২। তিনি নির্মীল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আঁপন কাঁধ্যের দারা 

দ্যুলোক ওতভূলোককে পৃথক করিয়া দিলেন। যখন সোঁমদেবের স্থানকে 

খাঁদাযুদ্ক কর! হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে 

বিস্তত হইয়! পড়িলেন। 

৩। সোৌঁমরসের শুজ্ভ্রল্য অবিনাঁশী ও অক্ষয় হউক, তাঘাদ্ার। স্থাবর, 

জদ্গন এই দুই প্রকার বস্ত রক্ষাপ্রীপ্ত হউক। সেই উজ্জ্বলাদ্বারা তিনি 

আমাদিগকে বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই 
ভীহার উদ্দেশে স্ভতি পাঁঠ হইতে লাগিল! 

৪ | মই সোমরপ কর্মক্ষম দশ অক্ুলির দ্বারা শোঁধিত হইতেছেন, 

তিনি আকাশ পথে অবঙ্ছিতি করিভেছেন। তিনি মনুব।বর্গ এবং দেব হা- 
বর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য রা্টির উদ্দেশে যজ্ঞাি অনুষ্ঠানকে নির্বি্ে 

সম্পন্ন করেন । 

৫। তিনি শোধিত হইয়| ইন্ের বল বৃদ্ধি করিবার জন/ ছ্যুলৌক ও 

ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া! চতুর্দিকে যাঁইতেছেন। তিনি রার্টির 

কারণ, তিনি আপন প্রতাপে ছুম্মতি লোকরিগকে ক্লেশ দিয়! থাকেন, 

তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রদিগকে বার্থ আহ্বান করেন । 

৬। তিনি আপনার জননীর ম্বরূপ ছ্যালেক ও ভূুলোঁককে দর্শন 
করি] গে! বসের ন্য।য় শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন, তিনি বায়- 
গণের নায় শব্দ করিতেছেন । তীঁহাঁর কার্য/ অভি চমতকার, তিনি দেখি- 
লেন যে; জলই লোকদিগের যথার্থ উপণারী, অতএব তিনি সর্বাশ্রে জলই 
বিতরণ করিলেন, তাহার বাঞ& ঘে, তিনি প্রশংসা প্রাঁণ্ত হন। 

_ ১১০, 



৭ অষ্টক, ২ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডর্ল; ৭১ হৃক্ত। 
রীতি তিশা সিস্পীসাীশীশ্পিশীীটি টি 22 ১, 2 ৯৯, ১০5০2০4৮8০৪ 1 
শশা নি লল্লশ্শাক্কিটি সি টা হস ্ হু সি লে 

৭। দে'মযেন একটি ভরঙ্কর বৃষ, তাহাকে যখন কলসের মধ্যে 

ঢালা হয়, তখন ভাহাঁর যে ছুই ধার! বিগলিত হইতে থাঁকে, তাঁহ।ই যেন 

তাহার ছুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোঁম আপনর বল বদ্ধি করিবার জন্য 
সেই ছুই শৃঙ্দ শাণিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন। তিনি তাহার 
আঁধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন, গে চণ্ম এবং 

মেষচম্ম তাহাকে শোধন করিতেছেন । 

৮1 হরিতব্ণ নোঁমরস বখন নির্মল হইয়| ক্ষরিত হয়, তখন মেধ- 

লোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁহাকে কর্মিষ্ঠ খত্তিকৃগণনিম্চলভ।বে সংস্থা 

পন করেন। ঘোঁমের সহিত দি, দুপ্ধীও জল মিশ্রিত হইয়| তাঁহাকে 

ত্রিবিধ উপকরণ সম্পন্ন ঝরে, এই রূপে তিনি মিত্র ও বকণ ও বাঁয়ু এই তিন 

দেবতার দেবনীর হন । 

৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পুরণকর্তী, তুমি দেবতাঁদিগের 
পানের অন্য ক্ষরিহ হও, তুমি ইঞ্জের প্রীতিকর পানপাঁত্রে বেশ কর, আপদ 
বিপদ আমাদিগকে আক্রমন ন। করিতে করিতে উহবাদিগের হস্ত হইতে 
আমাদিগকে পরিত্রান কর । ঘেব্যক্তি পথ জাঁনে, সে অবশ্যই জিঞ্ঞাঁসা- 

কাঁগী ব্যক্তিকে পথ বলিয়া! দেয়। অর্থাৎ সেইরূপ তুমি আঁম।দিগকে 

বলিয়! দেও। 

১০। যেমন থোটিককে চাঁলাইলে নে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রপ: 
তুমি কলমের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যদ্ক্ি নেখকা! যোগে নদী. 
পাঁর হয়, তন্্রপ তুমি আমাদিগকে বিপদ পাঁর করিয়] দেও। বীর পুকষের 
ন্যায় যুদ্ধ কঠিয়া! আমাদিগের শঞ্রবর্গকে সংহাঁর কর। 

৭১ ৃক্ত। 

পবমান লোম দেবত1। খধিত খষি ! 

১) দর্সিণ! দাঁন কর! হইতেছে, সোঁমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে 

যাইতেছেন, তিনি সতর্ক হইয়] হিৎসাঁকারী রাক্ষমদদিগের হস্ত হইতে ভক্ত. 

দিগকে রক্ষা! করিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আঁকাঁণ মধ্যে রফির জল সঞ্চয় 
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করিতেছেন, তিনি ছুযুলোক ৪ ভূলোকের অন্ধকাঁরস্বরূপ মলিনতা শোধন 

করিব।র জন্য সুর্যের আলোক বিস্তারিত করিতেছেন | 

২। শক্রবর্গের শোঁষণকাঁরী সোঁমরস বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে 

বিপক্ষ সংহাঁরক যোদ্ধার ন্যায় আঁদিতেছেন, আপনার অ্দূ্ধ্য প্রতাপ প্রদর্শন 

করিতেছেন, তিনি জরা পরিত্যাগ করিতৈছেন, পানীয় দ্রব্ন্বরূপ হহয়। 
কলসের মধ্যে যাইতেছেন, বিস্তারিত মেষচর্ম্ের উপর আপনার নিন্মল মূর্তি 
সংস্থাপন করিতেছেন । 

৩। প্রস্তরের দার! এবং ছুই হস্তের বারা নিষ্পীড়িত হই পোঁমরন 
ছ্ছরিত হইতেছে, ভাঁহাঁর ভাব ভঙ্গী যেন রষের ন্যায়। তাহার গুণ গান 

করিলে তিনি আকাশ পথে সব্বত্র গমন করেন । তিনি আনন্দ প্রকাশ 

করেন, পাত্র পাত্রে মিলিত হন, তাহাকে স্তব করিলে মনোবাঞ্ক1 পূর্ণ করেন, 

জল্র সহিত মিশ্রিত হন এবং দেবতার] যে যজ্ছে আঁপ্যার়িত হন, সেই যজ্ে 

তিনি পুজিত হন । 

৪1 মাদকতা! শক্তিধারী সোমরসগণ সেই ইন্দ্রকে মেচন করিতেছেন, 

থিনি ষর্গলোৌকে বাঁ করেন, খিনি মেঘদিগকে সঞ্চয় করেল, যিনি বিপক্ষের 

অক্রলিক1 ধন করেন, যাহার জন্য উত্কৃউদ্রব্য ভক্ষণকাঁরী গাঁভীগণ 

আঁপনাদিগের উন্নত উদ্বোভার হইতে অতি চম২ক'র ছুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে 

দয়াখাঁকে। 

৫ দুই হস্তের দশ তঙ্কুলি মিলিত হই) যক্ঞস্থানের মমিহিত প্রদেশে 

'সেমরসকে বথের ন্যায় চাঁলাইয়া দেয় ॥ যতকাঁল স্তুতি পাঁঠিকারী খ্থিকৃগণ 

সোঁমরসের আধাঁর সংস্থগন করেন, তখন তিনি গাভীর ছুপ্ষের সহি 

মিশ্িত হন এবং পাত্রে পাঁত্রে গমন করেন। 

৬। যেমন শ্যেনপক্ষী আদগন কুলায়ে প্রবেশ করে।১), তন্ত্রপ 

দীপ্তিশালী সেঁদরস সুগঠিত লুবণময় আঁধার প্রবেশ করেন । সেই প্রীতি 

প্রদ্ানকাঁরী সোমরসকে স্তব করিতে করিতে যঞ্ত স্থ/নে প্রেরণ কর হয়। 

এই পুজনীয় সে।মরদ ঘোটকের ন্যায় এদ্বতাঁদের নিকট গমন করেন । 

৭। এই দ্বীপ্তিশালী নুচতুর সোমরন বিশেষেজ্ূপে জলসিক্ত ইহয়া 

শৃন্য পথে কলমের মধে/ পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্1 পুর্ণ করেন | ইহাকে 

ভিন বার নিষ্পীড়ত কর] হইয়াছে । ইনি স্তব্র সঙ্গে ন্গে নিজেও শব্দ 

৯৩৯৯ 
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এশা 

করিতে থাকেন, ইনি নান! পাত্রে এবং কলসে কলনে গতাঁয়াত করেন, ইনি | 

প্রতিদিন প্রভা কাঁলে শব্দ করিতে করিতে শোভমান হয়েন। 

১ এই দোমরসের সেই যে মূর্তি, যাঁছা যুদ্ধ্ছলে অবস্থিতি পূর্বক 

বিপক্ষদিগকে পরীভব করে, তাহা জাঁজ্ভলামান রূপ ধারণ করিতেছেন। 

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! লৈবিদ্য সহকারে দেবতাঁদ্িগের নিকট যাইতেছে, 

সুন্দর স্তৰ এাপ্ত হইতেছে এবং ছুগ্ধ ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছে। 

৯। যেরূপ বুধ গাঁতীর দলের সহিত মিলিত হইবার সময় শব্দ করিতে 

থাঁকে, তদ্রপ এই সোমরম শব্দ করে। ইহাঁরই প্রভাবে সুষ্যের প্রভা 

আকাঁশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দিপাঁত 

করেন, ইনি সৎকর্প অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদিগের তত্বাবধান করেন । 

৭২ সুর্ত। 

পবমান লোম দেবতা) ছরিম্ত খষি 

১। হুরিতবর্ণ মোৌঁমরসকে শোধন করা হইতেছে, ঘোঁটকের ন্যায় 

তাঁহাকে যে।জন] করা! হইতেছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর ছুপ্ধাদির সহিত 

মিশ্রিত হইতেছেন, তিনি বখন শব্দ করেন, তখন তাহাঁকে স্ব করে । যে 

বাক্কি উত্ধমরূণ স্তব করে, তাহার কামন! ভিনি পূর্ণ করেন। 

২। যখন সোৌমরস ইন্দ্রের উদ্নর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হনঃ 

কিন্ব(যখন নুগাঠন বাঁভ্বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের দশ অঙ্গুলিঘা4 

ভাহার লুমধুর ও প্রীতিকর রস শে।ধন করিতে থ।কে, তখন অনেক বুদ্ধিমান 

লোঁক এক বাঁক্যে তাহার গুণ কীর্তিন করেন । 

৩। এই সোঁমরস ক্রমাগত দুপ্ধীদির সহিত মিশ্রিত হই তেছেন, 

উনি এপ্রকাঁর শব্ড করিতেছেন, যে স্ু্যের কন্যা শুনিয়। আহ্লীদ পাঁইতে" 

ছেন(১)) গুণকীর্তনকাঁণী ব্যক্তি পরিতো বপুর্বক ইহার গুণকী্তন করি- 

তেছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অন্তুলির সহিত মিজিত হইতেছেন। 

৪। এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বার। নিষ্পীড়িত হইয় মনুষ্যুদিগের 

কতৃক যজ্ঞস্থনে চালিত হন, যিনি গাতগণের প্রেমাল্পদ স্বমীম্বরূগ, 

(১) ১1 ১১৬। ১৭ খকের টীক1 দেখ । 
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অর্থাৎ ষের ন্যাঁয় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, ধাাকে রর খতুর 
সময় সংগ্রহ কর! হইয়াছে, যিনি অনেক কন্ম সিদ্ধ করেন এবং মন্ুধ্যপিগের 

যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোঁগী হম, হে ইন! সেই নির্মল সোঁমরস তোমার জন্য 

ধাঁরারূপে ক্ষরিত হইতেছে । 

৫) হে ইজ! এই সোমরস পারারপে নিম্পীড়িত হইয়। মনুষ্ের 

ছুই হস্তে চালিত হই! তোঁমার আঁারের জন্য ক্ষরিত হইতেছে । তুমি 
ইহার বলে বলবাঁন্ হুইয়|! সকল কার্ধ্য সম্পূর্ণ কর এবং যজ্ঞস্থাঁনে দর্পযুক্ত 

শক্রদিগকে পরাঁভব কর। যেমন পক্ষী বক্ষে উপবেশন করে, তদ্রপ সোঁম 

নিষ্পীড়নোঁপযোঁগী ছুই প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন 

৬] কর্াদক্ষ, নুনিপুণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সোঁমকে নিষ্পীড়িত 
করেন, তিনি শব্দ করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া বিস্তর কার্য 
সিদ্ধা করেন, তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকাঁর বস্ত্র এবং নানাবিধ স্ততি- 

বাঁক্য একত্র মিলিত হইয়া| যজ্ঞ স্বাঁনে সো'মরমের গ মনাগমন প্র+গত হন । 

৭| এই সোঁমরস পৃথিবীর মধ্য স্থানম্বরূপ, প্রকাণ্ড আঁকাঁশমগুলের 
আধাঁরস্বরূপ, ইনি জলের তরদ্গ মধে; এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হইয়! থাঁকেন, 

ইনি ইন্দ্রের বজের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি তাঁবৎ ধন আহরণ করিয়া 

দেন, ইনি মাঁদকতা| শক্তিবিশিষ্ট হইয়! লোঁকদিগের সুখের জন্য চমৎকাঁর- 

০: ও হয়েন। 

৮। হে সুন্দর কর্মকাঁরী সোমরস ! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোক- 

দ্দিগের জন্য শীঘ, শীঘ ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করিতে করিতে 

্তব করে, ভাভাকে ধন দান কর। আঁমাদিগের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হইীতে 

মাঁমাদিগেকে বঞ্চিত কিগুনী, আমর! যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করিতে 

পারি। 

৯। হে সোঁমরস! তুমি আমাদিগকে শতদহত্র পরিমাঁণে ঘোঁটক 

৪ অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদিগকে বৃহৎ বৃহৎ ছুপ্ধীবতী 

গাভী ও খাদ্যদ্রব্য আনিয়| দেও, তুমি ক্ষরিভ হইতে হইতে উপস্থিত হইয়! 
মামাদিগের গুণগীঁণ গ্রহণ কর। 

১৩২৯ 



৭অষ্টক,২ অধ্যায় |] খণ্থেদ নহহিতা। [৯ মণ্ডল, ৭৩ সুভ | 

৭৩ স্মক্ত। 

পৰমাঁৰ সোম দেবত1। পবিত্র খযি 1 

১। যাহার দ্বার! সোঁমরস নিম্পীড়িত হন, সেই ছুই খানি প্রস্তর- 

ফলক.যেন যজ্জেব স্বকম্বরূপ নিষ্পীড়নের সমর সেঁমরসের ধাঁরাঁগুলি 

সেই ছুই স্থককে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রান্তকে) প্রতিধনিত করে। সোঁমরনগুলি 

যজ্ঞস্থানে উপস্থিভ হয় । সেই অন্ুর(১) সোঁমরস হইতেই দেবতা 

ও মনুষ্যপ্িগের বিহারার্থ তিন ভূবনের নিশ্মাণ হইয়াছে । দেই সোঁমই 

যথার্ঘ। তাহাকে রাঁখিবার জন্য যে চাঁরটি স্থালী প্রস্তত কর! হয়, সে 

চাঁরিটি স্থালী নৌকাঁরন্বরূপ হুইয়] সত্কন্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে পার 

করিয়! দেয়। 

২। প্রধান প্রধান খত্বিকগিণ সকলেই মিলিত হইয়! জুন্দররূপে 

সোঁমরসকে £প্ররণ করিতেছেন; তীহাঁর1 নানাবিধ ফল লাভের উদ্দেশে 

জলের মধ্যে সোমরদকে আন্দোলন করিতেছেন। তীছাঁর! অতি চমত্কার 

স্তব পাঁঠ করিতে করিতে মাদকতা শক্তিযৃক্ত মোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের 

তেজ; বদ্ধিত করিতেছেন, যে হেতু ইন্দ্রের তেজঃ বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের 

মনে প্রীতি হয় । 

৩। ধাহাদিগের পবিত্র আছে, তাহারা বাক্যের চতুর্দিকে উপবেশন 
করেন। ইহাঁিগের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষ/ করেন । প্রকাণ্ড দমুদ্রকে 
বকণ আঁচ্ছাদন করিলেন । পণগ্িতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরন্ত করিতে 

পারেন(২)। 

(১) “ অসুর” শক এই লমন্ত অই্টকে ছয় বাঁর ব্যবহৃত হইযাছে,যথ1-_ 
৯ মণ্ডলের ৭৩ তৃক্ের ১ খকে অস্থুর শব লোম সন্বন্ধে 
জং 7 ভি .. 8৮835... 3 & 
এ » ৯৯ 9 ১১191115 

১০. ১) ১০2 ২:59». স্বর্বধাবীদের » 
প্ী -3 উঠ 8. -387 ক ৬ রোহিত 
এ ৩১ ৬ +) ১১ যজ্ঞ +) 

অস্থুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ধ শব এক বারও ব্যবহৃত হয় নাই। 

(২) এই খকের অর্থ অস্পষ্ট । লাঁয়ণের কষ্টকপ্পন1 অবলশ্বন ন। করিয়া ফেবল 

আক্ষরার্থ মাত্র এস্ছলে লনিবেশিত হুইল। ইহার পরের কয়েকটা তৃক্তেরও অর্থ 
স্পষ্ট নছে। 

১৬২২ 
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শশী শী শশী পাপ পীশিশাশীিশি -৯ ৪ শন ০ 

81 তাহার! সহশ্রধার! ্বণকারী আঁকাঁশে অবস্থিত টা নিম্নের 
দিকে শব্দ করিতেছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপুর্র্বক 
গরম্পর পৃথকরপে তাহারা অবস্থিতি করে। ইহার শীত্রগাঁমী, সার সমস্ত 

একবারও চক্ষু উন্মিলন করে না। তাহার) পদে পদে পরস্পর মিলিত হইয়! 
পাঁপীদিগকে পাঁশবদ্ধ করে । 

৫1 পিতা এবং মাঁতাঁর উপর অধিষ্ঠানপু্রক যাঁহাঁর1 শব্দ করিয়া- 
ছিল, তাঁহা'র| গুণকীর্তন লাঁভ করিয়1 দীপ্তি পাইতে পাইতে অধার্ম্মিক লৌক- 

: দিগকে দপ্ধকরে। যে কুষ্ণবর্ণ চন্মকে ইন্দ্র দেখিতে পাঁরেন ন1(৩) তাঁহার 

: ক্ষমতাঁবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ভুলোঁক ও দ্যুলোঁক হইতে দুর করিয়! দেয়। 

৩। তাহারা শ্লোক উত্তেজন| করিতে করিতে এবং সাঁতিশয় বেগধারণ- 
পূর্বক পুরাঁতিন স্কানে অধিঠাঁন হইয়া! শব্দ করিয়াছিল । যাহাদিগের চক্ষু 
নাই ও কণ নাই, তাহার! সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল । দুকস্মাপ্বিত লোঁকে 

কখন উত্তীর্ঘ হয় না । 
৭। মোম শোধন করিবার যে আঁধার, যাহা হইতে সহতধার! 

নিপতিত হয়, তাহা ঘখন বিস্তারিত হইল, তখন বিদ্বান কবিগণ বাক্য 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন | ইহাদিগের মধ্যে যে সাঁরভূত পদার্থ আছে, 

তাহা কদ্র এবং অন্রদাত] এবং ছ্বেষহীন, তাহাদিগের গতি লুন্দর, দৃ়ি 
সুন্দর, সকলের প্রতি তাহাঁদিগের চক্ষু। 

৮। তিনি সত্যের রক্ষাঁকর্তা, উত্তম কার্ধ্যকারী, কখন ছলন! করেন 

স|। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করিলেন । তিনি বিদ্বান, 
তাঁবৎ ভুবন দৃর্টি করেন । যাহারা সত্কম্মে অনাবিষট, যাহার! ত্রতের 

অনুষ্ঠান করেন না, তিনি তাহাদিগকে বিনাঁশ করেন । 

৯) বকণের জিহ্বার অগ্রভাগ তাহার ক্ষমতাবলে কর্মের স্থত্ 
পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইল। পগ্ডিতেরাই তাঁহাঁর চতুঃপাশ্বেঁ পরি- 
বেউনপুর্বক উপবেশন করেন। যাহু!রা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, 
তাহার! অধেগামী হয়। 

(৩) এই স্থানে এবং পরের কয়েকপী কে বোধ হয় যজ্ঞ বিরোধী কুষ্টচর্শ 
বর্ধরদিগের উর্লেধ আছে। 

১৩২৩ 
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পিপি 
শালি িশাপাপশোশসপশিসপসিপপপী পাশ 
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পাপ 
রে
 

৭৪8 সুপ্ত । 

পবমধন সোম দেবতখ । কক্ষীবীন্ খষি। 

১) যিনি জন্নাগ্রহণ মাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হুইয়! ক্রন্দন 

করিয়। উঠেন, যিনি বলবাঁন, ঘোঁটকের নাঁয় আকাশে উঠিতে বান, যিনি 

বারি রদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বাঁর। আকাশকে সংযোজিত করেন, আমর! 

প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম সবের দ্বার! সেই সোঁমকে ম্মরণ করি । 

২। স্তন্তের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি 

স্ুবিস্তূত ও পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এই ছ্যুলোঁক ও 

ভুলোককে নিজ ক্ষমতাঁর দ্বার! যোজন! করিয়া! দিন। তিনি পরস্পর 

মিলিত এই দুই ভূবনকে ধাঁরণ করিয়াছিলেন, তিনি কৰি এবং অন্নদাত। 

৩। যিনি রূটির অধিপতি, যিনি বর্ষণকাঁরী এবং রৃষের ন্যায় জল 

আনয়ন কর্ড, ধাহাকে স্তব করিলে এই চ্ছানে আঁদিবেন, তিনি যদ্দি যজ্ঞ 

আঁগমন করেন, তবে পৃথিবীতে আগমনের জনা প্রশভ্ত পথ বিদ্যমান 

রহিয়াছে, বিস্তর খাঁদ্যজরব্য রৃহিগাছে, সুমধুর লোমরস অতি সুন্দররূপে 

প্রস্তুত কর! আছে। 

৪। তিনি সশুকর্মের অবলম্বনস্বরূপ আঁকাঁশ হইতে অতি ষ্ঠ ঘৃত, 

চুগ্ধ দোঁহন করেন, অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর 

মিলিত হুইর1 ভীহাকে সন্ভষ্ট করিলে, তিনি জল বর্ষণ করেন । তাহাতে 

সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা) হয়। 

৫1 সোম জলের সহিত মিশিত হইয়। শব্দ করিলেন | মন্ুষ্ের 

শরীরে দেবতাঁর উপযুক্ত চর্ম সংস্থাপন করিলেন | তিনি পৃথিবীর নিকটে 

গর্ভীধান করেন, তাহাতে আমর পুত্র পৌন্র লাভ করিয় থাঁকি। 

৩। যে সমস্ত সোমরসগুলি সহশ্রধারাবর্ষণকারী ন্বর্গ লোঁকে পৃথক 

পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যাহার সন্তাঁনসন্ততি উত্পীদন করে, তাহার! 

পৃথিবীতে পতিত হউক, সৌঁমের সেই চারি অংশ আঁকাঁশকে আচ্ছাঁদন 

করে, সোঁম তাঁহাঁদিগকে আকাঁশ হইতে আনয়নপূর্ব্বক পৃথিবীতে স্থাগন 



৭ অষ্টক,২ অধ্যায়। খণ্েদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৭৫ হৃক্ত | 

করিয়াছেন । তাঁহারা রডিবর্ষণ করিতে করিতে যঞ্চের উপকরণ এবং 

দু্ধী ইত্যাদি উত্পন্ন করিয়া দেয়। 

৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয়, তখন তিনি উহাদিণকে 

শুভ্রবর্ণ করির! দেন। সেই অনুর সোম মনোঁবাঞ্ পর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন 

দাঁন করেন। তিনি আপনার জ্ঞানীর! উত্তম উত্তম তাঁবৎ কন্মের মধ্যে 

অস্তভূতি হইয়1 থাকেন এবহ জল বর্ষণকাঁরী মেঘকে বিদীর্ণ করিয়] দেন। 

৮। দোঁমরস থেটিকের ন্যাঁর জলপুর্ণ-শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত 

হইতেছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ ভীহাঁর প্রতি স্তৃতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন । 

তিনি কক্ষীবাঁন্ খধিকে বিস্তর গ1ভী প্রদাঁন ককন । 

৯। হেসোম! যখন তুমিজলের সহিত মিশ্রিত হইডে থাক, তখন 

ভোমাঁর রস ক্ষরিত হইয়। মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা 

শক্তিধারী সোম! কবিগণ তোমাকে সংশোঁধন করিলে ইন্দ্রের পানের 
জন্য শুন্বাদু হ৪। 

৭৫ সুক্ত । 

পবমান পোঁমষ দেবতা ৷ কবিখষি। 

৯) মোমরস অন্ন উৎপাদনকারী । তিনি সকলের প্রীতিকর জলের 

দিকে ক্ষরিত হুইতেছেন, তিনি এ্রবল হইয1 জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। 

তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ | প্রকাণ্ড হুর্ধে/র বিশ্ববিহারী রথের উপর 

আরোহণ করিলেন। 

২। সোম যজ্ঞের পিহ্বান্বপ্ূপ, সেই জিহ্বা হইতে অতি চমতকার 

মাঁদকত। শল্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, 
তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালন কর্ত, তাঁহাকে কেহ নট করিতে পাঁরে ন1। 

আকাশের উজ্জ্বল্য বঞ্ধীনকারী সোর্স প্রস্তুত হইলে পুভ্তরের এপ একট 
ইতন নাঁম উৎপন্ন হয়, যাহ! তাঁহার পিতা মতা জাঁনিতেন ন!.। 

৩। যখন খত্তবিকগথ সোঁমকে নুবর্ণ দয় চন্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে 

ক্বাপন করেন, তখন সোঁমরস দীপ্তি পাইতে পাইতে শর্ষের সহিত কলসে 



৭অষ্টক,২ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিত1 | [৯মগুল, ৭৫ মুক্ত । 

প্রবেশ করেন, যজ্ছের খত্বিকগণ তীহাকে স্তব করিতে থাঁকেন, তিনি 

তিন বার নিষ্পীড়নের দঘরা উৎপাদিত হইয়! যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকাঁলে 

শেভ পাঁইতেছেন। 

৪1 অন্ন-উৎপাঁদনকাঁরী সোঁমরস গুণকীর্ত্বন সহকারে প্রস্তরদ্বারখ 

নিষ্পীড়িত হইয়া ছ্যুলোক ও ভূলোকে আঁলোধ্ময় করিতে করিতে 

নির্মলতাঁবে মেষলোঁমের দিকে ধাবমান হইতেছেন। নিত্য নিত্য মধুর 

ধার! ক্ষরিত হইতেছে । 

৫ হে সোমরল! তুমি চতুর্দিকে গতিবিধি করিয়া মঙ্গল বিধাঁন 

কর, তুমি মনুষ্যদিগের বর্তুক শোঁধিত হইয়া দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি বন্তু সকলের 

সহিত মিশিত হ৪। তোঁমাঁর যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুন্ত প্রথর রস 

. আছে, তদ্বার! ধন বিতরণকাঁরী ইন্রকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর। 



৭ অষ্টক, ৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৭৬ সৃক্ত। 

৮৭ ০ শী নি ৯২ সি সা - শশী প্ী ০৯ 
্ এল স্পস্ট কাশ লি ৮ শি স্পা সশ্পপ 

তৃতীয় অধ্যায়। 
শী শশী, 

৭৬ সুত্র । 

পবমান সেম দেবতা । কবি খষি। 

১) এই সোমরস ভ্যলোঁক ধারণ করেন। ইনি শুন্যপথে ক্ষরিত 

হছইতেছেন। ইহাকে শোঁধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতদিগের 

বলাঁধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মন্ত হয়। বেগবাঁন্ ঘোটককে 

ঘোটকপালের। সজ্জিত করিয়! দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, 

সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! বিস্তর অন্ন আহরণ 

করিয়। দেন। 

২। ইনি বীরপুরুষের ন্যায় ছুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি 

্বর্গলাভের উপীঁয়স্থরূপ, ইনি গাভী উপার্জন ব্যাঁপারের সময় রথীর ন্যায় 

কাধ্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়! তাহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান 
খত্বিকের! চাঁলন! করিলে, ইনি ছুদ্ধী ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন। 

৩। হে বদ্ধিষুঃ সোঁমরস ! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হহয়| ইন্দ্রের উদরে 

প্রবেশ-কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে *দাহনপুরর্বক বি বর্ষণ করে, তদ্ররপ 

মি আপন ক্রিরাঁদ্বার। ছ্ুলোক ও ভূলোককে দোঁহনপুন্ৰক নিরন্তর আমা 

দ্রিগকে অন্ন দান কর। 

৪। বিশ্বের রাজ! সোমরন ক্ষরিত হইতেছেন, তাহার ক্ষমতাঁ খষি- 

দিশের অপেক্ষাও অধিক; তিনি সংকণ্মের অনুষ্ঠান কামন1 করেন, তিনি 

চুর্য্যের আলোকের সহিত মিতিত হন, ভিনি সর্বপ্রকার স্ত.বর উৎপাঁদন- 

তা, তাহার কাঁধ্য অনির্র্বচনীয়। 

৫। হে সোম! বৃষ যেমন যুথের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি তুমি, 

কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ । সেই ব্য জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে 

মাদকতা! শক্তিতে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ । আমর যেন তোমার আশয় পায়! 

যুদ্ধে জয়ী হুই। 
---শীীশীস্পীপার্পীবিতিশি ্াশ্ািী 



৭অই্টক,৩ অধ্যায়।] ধণ্েদ সংহিত। [৯ মণ্ডল, ৭৭ স্ষুক্ত | 

শশপিস্পীলি শন শি তল শিশ ০৩০০ 5:255- 

৭৭ সত্তর | 

খষে ও দেবতা পূর্বাৰগ । 

১। এই দেখ মধুর লোমরস, যাহার শক্তি ইত্ের বজ্ের ন্যায়, যাহার 

রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুষ্গী, তিনি শব্দ করিতে করিতে কলসের মধো 

যাঁইতেছেন। খতের গাভীগণ, যাহাঁদিগকে অনায়াসে দোঁছন করখ যাঁয়, 

যাঁহাঁর! মুভ তুল্য দৃ্ধী দোহন করিয়! দেয়, তাহার! দুগ্ধ লইয় এই সোঁম- 

কমের দ্রিকে দৌড়িয়। যাঁইতেছে। 

২। শ্যেনপক্ষী আঁপন জননীকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাঁহাঁকে আকাঁশ 

হইতে বায়ুপথের মধ্য দিয়! অবতীর্ণ করিয়াছিল(১), সেই প্রাচীন দেবতা 

দোম ক্ষরিত হঈতেছেন। তিনি যেন কৃশাসু নামক বাঁণ নিপেক্ষকারী 

ব্যক্কির বাঁণপাত ভয়ে ভীত হইয়া উদ্দিমভাঁবে মধুর সহিত মিশ্রিত 

হুইতেছেন। 

৩। সেই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক মোমরনগুলি নুরূপ নাঁরীগণের 

ম্যাঁর দেখিতে সুষ্ত্রী এব তাঁবৎ পুণ্যকর্ম ও তাঁবৎ আঁছুতির সময় উপস্থিত 

থাকেন। তাহার! প্রচুর অন্ন ও গাভী দিবার জন্য আমাদের নিকটে 

জাগমন কৰুন্। 

৪ | এই প্রবীন সোৌমরল, ধহাঁকে আমর বিশেষরূপে স্তব করিলাম 

তিনি বিশিষটমনোযোগেব সহিত আমাদিশের হিংসকদিগকে বিন 

ককন | তিনি এভুর ভবলে গর্ভ আঁধাঁন করেন। তিনি প্রচুর ছুপ্ধ দান- 

কারী গাঁভীগণের প্রতি ধাবমান হন। 

| এই যে যজ্ঞরসন্তন্ধীয় সৌমএস, যিনি উজ্জুপ মূর্তিতে সৃষ্ট হইয়া- 

ছেন, যিনি বকণের ন্যায় মহহঃ যাছ!কে কেহ পরাজয় করিতে পারে না! 

তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষ। করিবার জল্য ক্ষরিজ্ঞ হুইতেছেন। বঞ্ের 

সময় নিম্পীড়'নর দ্বার! তাহাকে প্রন্তিত কর! হইলে, তিনি মিত্রদেবতাঁর 
পিরিিনি হি 552-58 

(১) শ্যেনপক্ষী অঁকাঁশ হইতে অথবা মুজবধন্ পর্বত হইতে (১০। ৩৪1১) শোঁম 

আমিয়াছিলেন, তাহ খথ্থেদের অনেক ম্পীনে দেখিতে পাঁওয়! যাঁর এই 

তধখ্যানটি ক্রমে বর্ধিত হষ্টয়] এতরেয় ব্রাদ্ঘণে ও শতপথ ত্রাদ্থণে কিরূপ ধাঁরণ 

করিয়াছে, তাঁহা। ১। ৮০1২ খকের টাকীয় দেখ । 

১৩২৮ 



শা 

৭আষ্টক,৩ অধ্যায়। ] খণখেদ সহিত । [৯ মণ্ডল, *৮ সুজ | 

_.. শশী শশটাাাটিশীশীশাটি 
7. শীতে শি টি 2 শীিিি শিট িীপপাশিস্পশীশিল পিটিশ শশা শী ীসপসপপপপাপাশসপিপাা শিশির শী 

৯ পে শা শি িশিশ্শশীীপিশাগ 

যায় দুরদৃষ্ট নন্ট করেল। ঘোঁটক যেমন শব্দ করিতে করিতে ঘোটকীগণের 

[লের মধ্যে শিয়! পতিত হয়, তদ্রপ তিনি অসিতেছেন। 

৭৮ সৃক্ত। 

বি ও দেবত) পুর্ব | 

১। এই শোভাধাঁরি সোঁমরস শব্দ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, 

ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! স্ততিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন । ইহার যে 

মমন্ত অসার অহশ থাঁকে, মেষলোমময পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তাহা ধরিয়! 

রথে । এইরূপে শোধিত হইয়া! ইনি দেবতাদিগের নিকট গমন করেন। 

২। হেবিচক্ষণ। সুপণ্ডিত মোমরস ! খত্বিকেরো তোমাকে ইজ্জের 

উদ্দেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। তোমার 

যাইবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রহিয়াছে । যখন তুমি প্রস্তরফলকে 

অবস্থিত থাক, তখন তোমার সহম্সহত্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়। 

৩1 আকাঁশবিহারিণী কয়েক জন অপ্সরা(১) আসি! মধ্যে 

উপবেশনপু্র্বক মুপণ্ডিত দোমরসকে প্রস্তত করিল। যাহাতে যজ্জের গৃহ 

অভিষিক্ত হুইয়1 যাঁয়ঃ তাহারা তাহাঁকে এইরূপে চালাইয়া! দিতেছে এবং 

ইনি যখন ক্ষরিত হন, ইহাঁর নিকট অক্ষয় মুখ যাঁগ্রঞা করিতেছে | 

৪. সোঁমের প্রভাবে আমর! গাভী জয় করি, রথ, নুবর্ণ, পরম সুখ 

সকলি জর করি, আমর জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্ত উপার্জন করি। 

ইনি মাঁদকতাঁশ্তিযুক্ত, ইহার তুল্য নুস্বাছু বস্তু আঁর কিছুই নাই, ইহার 

রস অতি চমৎকার, ইহার বর্ণ :লাহিত, ইনি সুখের উতৎপত্তিস্থান, এতাদৃশ 

এই সৌঁমরসকে দেবতারা পান করিব।র জন্য স্য্ি করিয়াছেন । 

(১) পৌরাণিক অপ্সরা কীহাঁকে বলে, তাহ আদবা জানি, কিন্তু খথেদের 

ভপ্দর। কি? 

পণ্ডিতবর গোঁলড ই,কর বিবেচন। 
করেন €, স্্ষ্যদ্বার! অবকৃই জলীয় বান্প 

মেযন্ত্রপ ধর্বরণ করিলে তাঁহাঁকেই প্রথমে অগ্সরা কছিত । “ 10159101009061008 01 (1)9 

₹200078 11310) 80 86৮46৩৫ 5 00৩ ৪ ৪0 10োখাড 1060 11013 ০07 010109.--- 

309%০৭10 1101৮9194%9৮4% 75249 501. ড. (1884), 0. 545. _ কিন্তু অপ্নরণব প্রথম 

ক্পন। যাই হউক, খগ্ধেদ রচনার পুর্কেই অপ্লরাগণ ুম্দরী রমণী এক্প বিশ্বাস 

উৎপন্ন হুইয়|ছিল। 
১৩২৯ 



৭ অষ্টক)৩ অধ্যায় ।] ঞপ্বেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৭৯ সুজ । 

সপ শি লিস্প্পািশপী পি প্পপিপিদ শি 5৭ ভি ০৩ 35 ৮. পাশ 

৫। হেদোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়। আমাঁদিশের নিকট আগমন 
কর এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাঁদিগের যথার্থ কর। কিরে, কি 
নিকটে, আঁমাদিগের সকল শক্র নষ্ট কর। আমাদিগকে মুবিস্তীর্ণ পথ 

প্রদীন কর এবং ভয় সমস্ত নষ্ট কর। 

৭৯ সুক্ত। 

খাযি ও দেবতা] পুর্বৰণ় | 

১। যজ্ঞের সময় উজ্জল ও শ্শন্ত স্বভাব সেমিরসগুলি নিম্পীড়িত 
হইয়া আঁমাদিগের নিকট আগমন ককক, আঁমাদিগের অন্নের হিংসাঁকাঁরী 
শক্রনর্গ নট হউক, আঁমাঁদিগের শত্ররাঁও নষ্ট হউক, আঁমাদ্িগের সকর্মগুলি 
দেবতীর1 গ্রহণ ককন্। 

২। মাঁদকতাশক্তিধারী সৌঁমরসগণ আমাঁদিগের নিকট আগমন 

ককন্; ভ।হাদিগের প্রভাবে আমর! শক্রর ধন জয় করিয়! লই | তাহার 

প্রভাবে আঁমর|! কোন বাক্তির বাঁধা গ্রাহ ন1 করিয়! চতুর্দিক হইতে ধন 
উপার্জন করিয়! থাকি । 

৩। পেই সোঁম নিজের শত্রকে নষ্ট করেন এবং অপরের শক্রকেও 
হিংস। করেন । মকভুমির মধ্যে যেমন পিপাঁস। লাশিয়াই আছে, তিনি 

তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লাগিয়াই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাহ 
দিগকে বিনাশ কর। | 

৪| হে সোম! তোমার প্রধান উত্পত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে । তথা হইতে গ্রহণপূর্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তৌঁম্র অবয়ব- 

গুলি শিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহার! রক্ষরূণপে জন্মিল। গরস্তরের 

দ্বার! নিষ্পীড়নপুরর্বক গেচণ্মের উপর তোমাকে শোঁধন করা হয়। বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণ ছুই হস্ত এয়োগপুর্ধক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন। 

০। হে সোঁমরস! প্রধান এধান খত্তবিকগণ তোমার সুদৃশ্য সুষ্ঠ 

ওল চালাইয়! দিভেছেন ৷ হ্থেক্ষরণশীল সোম! আমাদিগের শক্রমাত্রকে 

বধকর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাঁদকতাঁশক্কিধাঁরী রূস নির্গত হউক। 
পপি 

২৩7 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায় । ] খণ্বেদ সংহিত। [৯ মণল, ৮০ সুক্ত। 
৭ 

পাটি) 
শস্পশীপীপিপীপপাপী শশী পাশ শা শশা 

৮০ সুভ । 

পবমাঁন সোম দেবতা । বসুনাম] খবি | 

১। বিচক্ষণ সৌমরসের ধাঁর| ক্ষরিত হইতেছে । ইনি যজ্ঞের ঘর 
আকাঁশবাঁপী দেবতাদিগকে সন্ভষ্ট করিতেছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনিয়। 
ইনি উজ্জল হইতেছেন। ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়1 লযুদ্রের ন্যায় 
সববস্থান আচ্ছাদন করিতেছেন । 

২। হে অন্নদাত। ! সুন্দর সুন্দর স্ততিবাঁক্য তোমার এতি প্রেরিত 
হইলে, তুমি উজ্জল হইয়| লৌহনিন্রিত অপন স্থানে আরোহণ কর। হে 
সোঁমরস ! তুমি যদ্তকর্ত! ব্যক্তিদ্রিগকে দীর্ঘ আয়ুঃ ও বিস্তর অন্ন প্রদান 
করিতে করিতে মাঁদকতাঁণক্তি ধাঁরণপূর্বক মনোবা&1 পূর্ণ করিয়! ইন্ডের 
জন্য ক্ষরিত হও । 

ও। সব্শ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোঁমরস বলাঁধাঁয়ক দ্রব দ্রব্যরূপে 
ইন্দের উদরে প্রবেশ করিতেছেন । তিনি চমংকাঁর মনল প্রদান করেন। 
তিনি বিশ্বভূবনে বিস্তারিত হইতেছেন। ঙনোবাঁঞ্1 পুরণকাঁরী নানাস্থান- 
বিহারী জোঁমরদ যজ্জবেদীর উপর ক্রীড়া করিতে কাবতে উজজ্বলভাঁবে 

বহির1 যাইতেছেন। 

৪। হে সোমরস! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্দ্াঁপেক্ষা 
মুধুর। খত্বিকগণ দশ অস্কুলি এযোগপুর্ঘক সহত্র ধাঁরাঁরপে তোঁমাঁকে 
প্রস্তুত করেন। হে পোঁমরন ! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিম্পীড়িত হ্হইয়াঁছ, 
খত্বিক্গণ তোমাকে এস্ভত করিয়াছেন। এক্ষণে সহঅগ্রকাঁর সম্পত্তি 
বিতরণ করিতে করিতে তাবৎ দ্েবতাঁর জন্য ক্ষরিত হও। 

1 আুনিপুণ”হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অস্কুলি মিলিত হইয়া! মনে- 

বাগ পূরণকারী তোমার সুমধুর প্লন জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমর ! 

ইমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া ইন্্রকে মদমত্ত করিতে করিতে 
তাবৎ দেবতার নিকট গমন কর। 

১৩৩১ 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খগ্বেদ সংহিতখ। [৯ ছল, ৮২ হৃক্ত। 

সপ পাস 
এ. ০পপশ পীপীপ্পী

শিীশাশাো শা পি পাপা তি ররর 
28 শি 

্ 34828 সু টি নু চিনে টিভি হত ০ ৮ 

৮১ স্ুক্ত। 

বি ও দেবত পুর্বববঞু | 

১। মুগঠন ও ক্ষরণশীল সৌমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ 

করিতেছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিম্পীডিত হইয়! অতি প্রশস্ত গব্যদধির 

দ্বারা নুম্বাদু হই যজ্তকর্থী ব্যক্তিক সম্পত্তি দান করিবার জন্য বলশালী 

ইঞ্্রকে মদমত্ত করিয়া তুলিল। 

২। ঘেরূপ রথবহনক্ণরী ঘে।টক দ্রুতবেগে যায়, তদ্রপ মনে বা 

পুরণকাঁরী সৌমরূন কলসগুলির দিকে বহিয়। যাইতেছেন । এই জ্ঞানী 
সোঁমরস পৃথিবীবাসী, ন্বর্গবাঁপী এই দুই আাঁতি দেবতাঁপদিগকে ীত করি- 

তেছেন। 

৩) হে (সাঁমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়। আমাদিগের চতুপার্ে সম্পত্তি 

ছড়াইয়! দাও, বিস্তর অন্ন আমাদিগকে বিতরণ কর, আঁমি তোঁমার দাঁস। 

হে অন্নদাঁতী। ! বিশেষ মনোযোগের মহিত আঁমাঁর কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন 

আঁমাদিগের দুরে আর কুত্রাপি বিতরণ করিও নখ। 

8&। অতি বদান্য এই সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হইয়। আম্দিগের 

নিকট আঁগমম ককন' অর্থাৎ পূযাঁ ও পবমান ও মিত্র ও বকণ ও বৃহস্পতি 

ও মকৎ ও বায়ু ও অশ্বিদ্ধয় ও ত্বট1! ও সবিত| ও স্ুগঠন মূর্ভিধারিণী সরন্যতী 

সকলে আশমন্ বন্কন | 

৫1 ছ্যুলোঁকি ও ভুলো ক এই দুই ভুবন, ধাহাঁর| সমভ্ত বিশ্ব ঘেরিয়! 

আঁছেন এবং অর্ধ্মাঁ এবৎ অদিতি ও বিধাত1 ও মন্ুষ্যগণের প্রশহসাভাজন 

ভগ মক দেবত ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এই সকল দ্বত| ক্গরণশীল সৌমের 

নিকটবত্াঁ হহতেছেন। 
শপািশিশিসপ্িশীশীপিসিল পিপি 

৮২ স্ুত্ত। 

খষি ও দেবতা! পূর্ব । 

১। লোঁহিতবর্ণ সোঁমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত কর| হইল 

ভিনি মমোবাহ। পুরণকাঁরী। ছিলি রাঁজার ন্যাঁয় উল্জ্বল ও নুক্জী। তিনি 



৭আষ্টক, ৩ অধায় |] খথেন সংহিতা | [৯ মগ, ৮২ তৃজ | 

শা পাট পিপি ৮ শশী 
টা ৯০১ শর শিপ স্পিপশালাক্লি 5 শ্যিল। বসল 

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়| শক করিতেছেন, তিনি শোঁধিভ হইবার জন্য 

মেষলোমে মিলিত ₹ইতেছেন, তিনি শোনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুত্ত আপন 

স্থানে উপবেশন করিতেছেন । 

২। হেলুপণ্ডিত! তুমি যন্ধান্তুষ্ঠীনের ঈচ্ছাঁতে কলসের দিকে যাই- 

তেছ। স্নান করাঁইলে ঘোঁটক যেমন যুদ্ধে যাঁয়, তদ্রপ তুমি যাইতেছ। হে 

সোমরম ! তুমি আমাণিগের অনিষ্ট নষ্ট করিয়] আমাদিগকে নুখী কর, 

তুমি ঘবতের ঘারা আচ্ছাদিত হইয়] নির্মমস উজ্জবল্য ধারণ কর। 

ও। পঙ্জন্য মহাঁন্ সোমের পি৩1/১), সেই পত্রলতাঁদিবিশিফ সোম 
পৃথিবীর মধ্যস্থানম্যর্ূপ পর্দতের উপর বাস করেশ। অঙ্গলিবর্গ জলের 
নিকট চুপ্ধী, ক্ষীর ইতাঁদি লইয়া গ্রেল। তিনি সুন্দর যজ্ঞ মধ্যে প্রস্তরের 
জছিত মিলিত হইতেছেন। 

৪) হে পৃথিবীর সন্তান সোম! তোমাঁঁক আঁর অধিক কি বলিব। 
স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, তদ্রপ তুমি আমাদিগের 

মুখ বিধান করিয়। থাঁক। আঁমাদিগের গুণ কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে 
তুমি দর্শন দাও, তাঁছাঁতেই আঁমাদের জীবনের মঙ্ল। তুমি সর্বগুণে 
গুণান্বিত। আমাঁদিগের বিপদের অময় আমাদিগের উপর প্রহরীর 
কাঁধ্য কর। ্ 

৫। হে দুদ্ধীর্য সোম! গেরূপ তুমি আমাদিগের পুর্বপুকষদিগের 

সময়ে করিয়!ছিলে, তদ্রপ এক্ষণে আমীদিগের এই সুৃতন পুগাকর্মের সময় 

প্রবল হও এবং ক্ষরিত হও; তুমি মনে করিলে শঙশত সংখ্যায় সহস্্র- 

সহত্র দান করিতে পার। এই সকল জল তোমার নেব! করিবার জন্য 

তোমার সহিত মিলিত হইতেছে। 

(১) এই চ্ছানে এবং ৯। ১১৩ 1৩ ঝকে পর্জজন্যকে সোঁমের পিত। ৰলিয়। 

অভিহিত হইয়াছে । পর্জন্য বৃষ্টির দেখত), বৃষ্টিঘ্বার। লোমলত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

১৩৩৩ 



ণ অষ্টক, ৩ তধ্যায় |] গথ্বেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৮৩ হুক্ত। 

পপ শা ালিত তি শু তিশা 

৮৩সুক্ত | 

পবমান লোম দেৰতা । অজিরার সম্ভীন পৰিত্র খষি | 

১। হেসোম! তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিভ্রকাধ্যের অধিপতি । তোমার 

পাঁবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে । যে তোমাকে পান করে, তাহার সর্বাঙ্গ 

শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক লা! হয়, 

তা! হইলে সাধ্য নাই যে তোঁমাকে ধারণ করে। যাহাদের দেহ 

পরিপক্ক, তীহাঁরাই তৌমাঁকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ 

করিতে পারে। 

২। উত্তপ্ত সৌঁমরস শোঁধনের জন্য শোধন যন্ত্র ছৌকুনী) বিস্তা- 

রিত আছে । ইহার এতানগুলি (ডাঁঠা) অগি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়! 

দীপ্যমান্ ভাবে গগনাভিমুখে যাইতেছে । তাহার! চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হুইয়! 

যজ্ঞকর্তী ব্যক্তিকে রুক্ষ! করিতেছে । তাঁহারা সতেজভাঁবে আঁকাঁশের দিকে 

উঠিতেছে(১)। 

৩। ইনি, [সোঁমরস] প্রভাত কালেই সর্বাঞ্রে সৃ্যের ন্যায় দীপ্তি 

পাইয়াঁছেন। ইনি অভিষেককারী, অর্থাৎ জলাত্বক । ইনি অন্ন বিতরণকর্তী, 

ইহাঁর প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। ইহার অদ্ভূত ক্ষমতা, যখন পুর্র্বপুৰক ঘদিগকে 

লমারত করিল, তখন তাহারা সস্তান উত্পাদন করিলেন, তাঁহারা অলেক 

মনুষ্য সফি করিলেন। | 

৪। যথার্থতঃ গন্ধবর্ব অর্থাৎ হুধ্যদেব(২) এই সোঁমরসের স্থান 

রক্ষা করেম। অদ্ভুত শক্তিধারী এই দোমরস দেবতার“ সম্তানদিগকে রক্ষা 

(১) লায়ণ এই কের ভিন্ন রূপ ব]াঁখ। দিয়াছেন । 

(২) এখানে গন্ধ অর্থে লায়ণ ভৃর্ধ্য করিয়ছেন | ১। ২২। ১৪ খকে অস্তরীক্ষই 
গন্ধর্ধের নিবাস স্থান বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়শছে। ১। ১৬৩ 1 ২ খকে গন্ধবর্ধ ইন্দ্রের রথেব 
বল্গ ধারণ করিলেন । এই সকল ও অন্যান্য খকৃহইতে অনুমীস হয়, যে সাঁয়ণে 
ব্যাখ্যা! প্রকৃত, গঙ্ধর্ধের আদি অর্থ ভূর্ধ্য, বন) ভৃর্য্য রশি] । কিন্তু খথেদের ব্চনার 
লময়ই গ্রর্বগণ একরূপ কাপ্পনিক জীব হইয় দড়াঁইয়ছিলেন। যখন লোকে গন্বব 
ও অপর] *বদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়! গেলে, তখন অপ.সরগণ গন্ধব্রগ্ণের স্ত্রী 
এইরূপ উপাখ্যান ল্য্ট হইল | (অথবর্বেদ ৪1 ৩৭। ১২ দেখ) সুর্ষযরশিলদ্বার 
জলীয় বান্প আকৃ হয় এই কি এই উপাঁথ)াঁনে আদি করণ? 

৯. ৪১৯3 



৭ অষ্টক, ও অধ্যায় |] খণ্বেদ সংহিতা । ৯ মণ্ডল, ৮৪ সুক্ত। 

পলাশী পাপা দিসি পিপিপি 

চরেন। ইনি পাঁশের প্রভু, পাঁশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন । বাহার 
বলক্ষণ পুণাশীল, তাহারাই ইহার চমৎকার আঁশ্বদন গ্রহণ করেন। 

৫। হে সোমরস! তুশি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! এবং নির্মল জল 

স্তরের ন্যায় ধারণ করির1 যজ্ঞকার্ধা নিব্বাহ করিবার জনা পবিত্র যজ্ঞধাঁমে 

সাগমন কর। তুমি রাজা, শোধন কলমই তোঁমাঁর রথ, তুমি নেই রথে 
সারোহণপূর্ব্বক সহত্স্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় কর। 

৮৪ সুত্ত। 

পবমাঁন লেশম দেবত1। প্রজাপতি খমি। 

১| হে সোঁমর ! তুমি দেবতাদিগের আনন্দ কর; লকল দিকে 
নিপাঁতপূর্রবক জলের সহিত মিশিত হইয়। ইন্্র ও বকণ ও বাঁযুর জন্য 
জরিত হও। এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। 
€ই বিস্তীর্ণ ভূমগুলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেব্ভক্ত, তাহাঁকেই ডাকিয়! 
সও। 

২। যে মোম সকল ভবনের উপর আধিপত্য করেন, সেই অমর 
সোমি গেই সমস্ত যজ্ঞে আঁসিতেছেন। যাহ! পুর্বে পরম্পর সংবদ্ধ ছিল, 
ইনি তাহ! পৃথক করিয়। দিতেছেন এবং স্ু্ধ্য যেরূপ প্রভাত কাঁল করিয়। 

দেন, তদ্রেপ এই সৌম আঁম।পিগকে আলোক দান করিতেছেন। 

৩। যেসোমরসকে গাতীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির 

মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাঁদিগের বলাধাঁন করেন এবং ধন ও অন্ন 

আহরণ করিয়] দেন। যিনি নিষ্পী্ডিত হইয়। ওঁজ্জন্যযুক্ত ধাঁরাঁর আকারে 
ক্ষরিত ছয়েন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাঁদিগকে মাতাইয়! দেন । 

৪| সেই এই সোঁমরম ক্ষরিত হইতেছন । ইনি অসংখ্য ধন জয় 
করেন, ইনি প্রাঁতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাঁদিগের স্তোত্র গ্রহণ 

করিতেছেন । ইনি নাঁন| দিক দিয়! কলসের মধ্যে যাঁইতেছেন। ইনি 

এরূপভাঁবে কলসের মধ্যে যাইয়! অবস্থিতি করিতেছেন, যে দেখিয়া ইন্দ্রের 

আহ্বাঁদের আর সীম থঁকিতেছে ন11 
টা 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খণ্ধেদ সংহিতা | [৯ মগুল, ৮৫ সৃক্ত। 

.পাশাশলাপীসপ্পীশিলিপািীসিশি শি শশশাশিশীশিট শীর্শীশশীশিশি 
শা িশশাশাীী 

| চতুর্দিকে স্তো্ পাঠ হইতেছে, সেই সোঁমএসের চতুদ্দিকে গাঁতী- 

গণ দু'্ধ দিবার জমা আঁসিয় দীঁড়াইভেছে, সোমরসের সহিত মিশ্রিত মেই 

দুপ্ধের মধুরতা আরও রৃদ্ধি হয়, সেই দোমরস চমত্কার সুখ দিয়া থাঁকেন। 

তিনি গুভ্তুত হই ক্ষরিত হইতেছেন, দেই সঙ্গে কবিত1 পাঁঠ হইতে:ছ। 

কাঁরণ তিনি বুদ্ধিমান কবি, তাহার প্রভাবেই কবিতার রি । তিনি সর্ব্ব- 

প্রকার অন্ন বিতরণ করেন। 

৮ সু | 

পবম।ন সোম দেবতা । বেন খষি। 

১) হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ এন্তুত কর1 হইয়াছে । তুমি 

ইন্দের উদ্দেশে ক্ষরিত হও | রাঁঙ্ষণ ও রোগ দূর হউক। যাঁধারা মুখে 
মলে ভিন) আহার! যেন তোমার রস আঁম্বাঁদনের আনন্দ অনুভব না 

করে। সোমরসগুলি যেন এই আমাদিগের যক্ঞস্থানে .ধলের সহি 

উপস্থিত হয়। 

২। যুদ্ধস্থলে আমাদিগকে প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ । তুমি দেবতা 
পিগের প্রিয় আনন্দ। আমর! চতুর্দিকে তোমার স্তব করিতেছি, শত্র- 

দিগ:ক নষ্ট কর। হে ইন্ট্র! আমাদিগকে রক্ষা কর, 4বিপক্ষদিগবে 

হহার কর। : 

৩) হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হইতেছ। তোমার তুল/ 

আনন্দ বিধাঁত! কেহ নাই। তুমিও যে, ইন্্রও দে। তোমার মত আহার 

আঁর নাই। বিস্তর বিদ্বান্লোৌক তোমাকে স্তব করিতেছেন। তুমি এই ভবনের 

রাঁজা। তোমার নিকটবর্ত গাঁহাঁর। হইতেছেন। 

৪। এই আঁশ্্ধা সোঁমরস সহত্রধাঁরাঁয়, শতধারাঁয় ইন্দ্রের জন্য অতি 
চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন । আমাদিগের জন্য-ক্ষেত্র জয় করিয়! দাঁও, 

জল জর করিয়া দাও। হেদোম: তুমি সেচলকর্তী (দ্রবাত্বক)। আঁমা- 
দিগের পথ প্রশস্ত করিয়! দাও। (আমর! যেন অবারিতগতি হই)। 

৫। কলসের মধ্যে শব্দ করিতে করিতে তুমি ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত 
হইতেছ। দেষলোদ্ময় পবিত্রের মধ্য দিয় নানা গতিতে যাঁইতেছে। 

শি এ 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায় ।] খণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৮৫ হুক্ত। 

তোমাকে শোঁধন কর1 হইলে, তুমি উৎকৃষ্ট ধিবিধ দ্রব্যবাঁহী ঘোঁটকের ন্যায় 
গমনপুবর্বক ইন্দ্রের উদরে যাইতেছ। 

৩। তুমি মধুরভাঁবে তাঁবৎ দেবার জনা ক্ষরিত হও। তুমি 
ইত্জের জন্য মিউ হও, সেই ইন্দ্রের নামোঁচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি দিত্র 
ও বকণ ও বায়ু ও বহম্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপুর্ণ, তোঁমাঁর 
বিনাঁশ নাই । 

৭। 'এই দ্রুতগতিশীল সোঁমরমকে দশ অঙ্গুলি শিলিত হইর] শোধন 

করিতেছে। মেধাবী পুকষদিগের স্তোঁ বাক্য ইহার প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে, 
সোৌঁমরসেরা ক্ষরিত হইতে হইতে দেই চমত্কার ভ্তোত্রবাক্যের দিকে 
পাঁবিত হইতেছে । এই সকল মাঁদকতাশক্ভিধাঁরী সোঁনরস ইন্দ্রের শরীরে 
পবেশ করিতেছে । 

৮। হে মোম! ক্ষরিত হইতে হুইতে তুমি আমাঁদিগের লোকবল 
করিয়া দাঁও, গরুুতি পরিমাঁণ ভূমি করিয়া! দাও, প্রশস্ত বাঁস্তবাঁটী করিয়! 
দাও। আমাদিগের যঙ্ের বিশ্বকর্ত! যেন ক্ষমতাঁপন্ন না হয়, হে সোম! 
তোমার লাহাঁয্যে আমর! যেম যেখানে যত ধন আছে, জয় করিতে পাঁরি। 

৯| এই বুদ সেচনকাঁরী সোঁম আঁকাঁশে রহিলেন, এই কা্ধ্যকুশল 

দোঁম আঁর আর দীপ্তিশলী বস্তদিগকে আরে দীপ্ডিযুক্ত কবিয়| দিলেন, 
ইনি রাঁজা, পবিত্রের মধ্য দিয়! যাঁইতেছেন এবং মহ্ৃষ্যের হিতের জন্য 
সশবে স্বর্গের অমৃত ঢাঁলিয়1 দ্িতেছেন। 

১০। বেন নাঁমক বাক্তিগণ আঁকাঁশের উন্নতম্থানে এই উন্নতম্বানবর্তী 
মেচনকাঁরী সোঁমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিতে করিতে এবং পরস্পর 

পৃথকৃভাঁবে দহন করিতেছেন । এই দ্রবময় সোঁমরস জলে মিশিত হই- 

ডেছেন, ইনি মধুর রসরূপী হইয়। পবিত্রে এবং বৃহৎ কলমের মধ্যে সমুদ্রের 
তরঙ্গের ন্যায় যাইতেছেন । 

১১1 এই সুপর্ণ সোম(১) আকাঁশে উড়্িতে ছিলেন, বেন নামক 

বাস্কির| সাধ্য সাধনা করিয়! আনিয়াছে। এই সোঁম শিশুর ন্যায় শক 
শি 
শা শীশিপ্ীালাশিশাীীসিপীশিপিিপপপাপাপাপপাশিসাপীশিশী- স্পা 

(১) এখানে লোৌমকেই “ সুপর্ণ” বলিয়া বর্ণন। কর) হইয়াছে। 

রি 



৭ অষ্টক। ও অধ্যায়।] ধথেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৮৬ ছুক্ত 
১ এসো 2 এ, রঃ এল ও জল দা লন 

করিতেছেন, ইহাঁর প্রতি স্তোত্রবাঁক্য প্রেরিত হইতেছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, 
পৃথিবীতে আনিয়! আঁছেন। 

১২ | ইনি গন্বর্ব(২), আকাশের ভর্দভাঁগে ছিলেন। ইনি সেই 

স্থান হইতে তাঁবঘ বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, ই“হাঁর তেজঃ শুভ্রবণ কিরণ 
বিস্ত'রপুর্্বক দীপ্তি পাঁইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক জননী তুল্য 
ছ্যুলৌক ও ডুলোঁককে জ্যোতিণ্ময় করিল । 

৮৬ সুত্ত । 

পবধীন শৌম দেবতা । প্রথম ১০ খক আকৃষ্ট ও মাঁষ নাম ঝবিগণ; দ্বিতীয়ু 

১০ খক্ সিকতা। ও ষনীবাবরা নামক খখিগণ; তৃতীয় ১০ খক, পৃন্নি ও 
ইতিজ নামক খধিগণ; চতুর্থ ১০ খক. আকৃষ্ট ও মাঁষ নামক খষ্গিণ; তদনভ্তব 

& খক্অত্রি খষি ; তদনভ্তর ৩ খুকু গৃঙুনমদ ঝষি | 

১। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হইতেছে, 

ইহার! মাঁনসবেগে অগ্রসর হইতেছ, ইহাঁরা আঁনন্দকর, ইহার! শীত্রগামিনী 
ঘোঁটকীর শাঁবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হইতেছে । হহাঁর। পক্ষীর 

ন্যায় আকাঁশ হইতে পঠিত হইতেছে। মধুর রূসশালী অতি চমতকার 
মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এই সোঁমরসগ্ডনি কলদটীকে পরিপূর্ণ করিয়! উপ- 

বেশন করিতেছে। 

২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসন্পন্ন তোমার রসগুলি' রথবাহ 

. ঘোঁটকদিগ্নের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হইতেছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে, 

প্রবহমীণ এই সকল সোমরদ বজ্তধাক্ী ইন্দ্রকে সেইরূপ আপ্য।য়িত করি- 
তেছে, যেরূপ গাঁভী আপন বসকে আঁপ্যয়িত করে। 

৩ ঘোঁটককে চালাইয়! দিলে দে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাঁৰিত 

হয়,হে সোম! তদ্রপ দ্রুত বেগে তুমি আইস। তুমি স্বগীয় বস্তু তুলা, 
তুমি প্রস্তরনির্মিত কলনে আকাশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্ষস্থানস্থিত 
মেষলোঁমময় পবিত্র উপর এই সোম ইন্জের পানের জন্য ক্ষরিত 

হইতেছে(১)। 

(২) এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সুর্য । লৌমকে হুর্ধ্যপ্নপে স্ততি কর। ঘইতেছে। 

(১ নায়ণ ভিমরূপ ব্যাখ্য। দিয়াছেন । 



৭ আটক, ৩ অধ্যায়।] খণ্েদ সহহিত1। [৯ মণল, ৮৬ সুত্ত। 
শশী শ্শ্া্টাশী শশী স্পা শশ্ট্্াীশীশীটি 

৪1 হে সোম! চতুর্দিগ্বাপিনী তোঁমার ধাঁরাগুলি মাঁনদবেগে 
শূন্য পথ দিয়! কলসের মধ্যে যাঁইয়৷ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে । যে 

সমস্ত খষি তোমাকে ওস্তৃত ও শোধন করেন, তাহাঁর। তোমার ধাঁরাগুলি 

কলসের মধ্য, প্রবিউ ক্রাইয়। দিতেছেন, যে হেতু খধিগণের মেবনীয় 
বস্তু | 

৫) হে সোম! তুমিজর্দরদ্রক্টী। তুমি প্রভু । তোমার চমতকার 
কিরণপুপ্রী সর্ধবস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সন্ধবস্থান- 
ব্যাপী, সর্ধবস্তুর অবলম্বনস্বরূপ । এই রূপে তুমি ক্ষরিত হও। 

৬। যথন সোম নিম্পীড়িত হয়েন, তখন তিনি নিজে একস্থানবর্তী, 

মুস্থির, কিন্তু ডীহার কিরণপুগ্তী চতুদ্দিকে ছড়ায়! পড়ে । যখন তিনি 

হরিতবর্ণ ধাঁরণপুবর্বক মেষলোমময় প বত্রে শোঁধিত হয়েন, তখন তিনিও 

উপবেশনপতত্! হইয়! নিজ বাঁনস্কানি কলমের মধ্যে উপবেশন করেন। 

৭) তসোঁমরস যজ্ঞেরঃধজাম্বরূপ তিনি যজ্ঞের শে'ভাবিধাঁত1; তিনি 

দেবাঁদিগের গৃছে গমন কেন । তিনি সহত্রধারাঁকপে কলসের মধ্যে 

যাইয়| থাকেন, তিনি রস সেচন করতে করিতে শব্দে মেধলোমময় পবিত্র 

আঁতক্রম করেন। 

৮। ঠিনি যাঁজা, নদী হইতে সমূদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছিলেন 

নদী মধে), জলের তরঙ্গে মিলিত হইতেছেন(২)। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থান- 

' ঠিত মেবলোমময় পধিত্রে আরোহণ,.করিতেছেন ৷ তিনি পৃথিবীর ধারণ- 

কত, নভিম্বরূপ, তিনি আঁকাশের ভালো কস্বরূপ। 

৯| সোম এরূপ শব্দ করিলেন, যে গগন্রে উর্ধীভাগ প্রতিধনিত 

হইল। তাঁহার অবলম্বনে লোক ও ভুলোক সুস্থির আছে । তিনি ইন্দের 

বন্ধু-ত্বর অনুরোধে ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরিত হইয়! কলনদের মধ্যে 

গিয়। বগিতেছেন । 

১০। এই সোঁম যঙ্ছের উজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকম্বন্ূপ, ইনি সুমি 

মধুর ন্যাপ করিত হইঠতছেন ॥ হর্ন দেবতাঁদিগের জন্মরাত! পিতা, ধনের 
শশা শিশীশীশি শী 

(২) অর্থাৎ ধারান্ধপ ন্দীসর্তি ত্যাগ করিয়া ক্বলসরূপ তি তি 

করিলেন । 
১৩৩৯ 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিত!। [৯ মণ্ডল, ৮৬ তৃত্ত। 

শিপ পাশ সপ পিপল লিনা শশী জিরো স্পেস 

অধিপতি । ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ব ঘ্যুলোঁকে ও ভূলোকে বিতরণ 

করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোঁপযোঁগী অতি চমৎকাঁর রস, ইহার মাঁদকভা- 
শর্তি নিকপম। 

১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাঁইতেছেন | ইনি ছ্যুলোকের 

অধিপতি, সর্ধদ্রকউ1; ইহার ধারা শতনংখ্যক | ইনি হুরিতবণ ধারণ করিয়! 

যজ্ঞের স্থানে স্থানে বমিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিভ হইয়! রস 
বর্ষণ করিতেছেন । 

১২। ইনি ক্ষরণকাঁলে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাঁকোর 

অগ্রে এবং গাভীগণের অখ্রে ধাবিত হয়েন, এতাঁদৃশ ইহার বেগ । ইনি উত্তম 

তম্ত্রণন্ত্র ধারণপূর্ধক যুদ্ধের সশ্ুখভাঁগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রদ 
সেচন্কারী সোঁমকে নিম্পীড়নকর্তীরখ নিম্পীড়ন করিতেছেন । 

১৩) ভ্তোত্র অবণে প্রীত হইয়া এই সোম চালিত অশ্খের ন্যায় যাই 
মেষলোমের পধিত্রে তরজরূপে (প্রচুর পরিমাণে) যাইতেছে । হে ইন্দ্র! 

হেকবি! দ্যুলোক ও ভূলৌকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হইলেই এই নির্মল- 

পোঁম স্তোত্র শুনিতে শুনিতে করিত হয়। 

১৪1 এই সোম এরূপ এক আ'লোঁকময় কবচে আচ্ছাদিত, যাহার 

কিরণ আকাঁশকেম্পর্শ ও পূর্ণ করিতেছে । যজ্ঞের সময় জলের সহিত 
মিতিত হইয়া ইনি শৃন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদন কর্তা। 
ইনি স্বর্ণের প্রাচীন পিতা! ইন্দ্র) কে সেব! করেন(৩)। | 

১৫1 ই সোঁন সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজঃ বাঁড়াইয়। ছিলেন, সেই ইন্দ্র 

আগমনের জন্য ইনি ইন্্রকে পরম নুখী করিতেছেন । সেই সর্কোচ্ষস্থানে 
যথায় ইজ্জের ধাঁম, তথ! হইতে তিনি সৌম পানের এতাবে সকল যৃদ্ধে 
গমন করেন । 

১৬। দৌম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তীহাঁর বন্ধু। 
তিনি ইন্দ্রের উদয়ের কোন অনি করেন ন1। মাঁনব যেমন যুবভী- 

দিগের মহিত মিলিত হয়, তদ্রপ ইনি শতঙ্ছিদ্র পথ দিয়! নির্গত হুইয়। জলের 

সহিত মিশ্রিত হইতে ছেন। 
পাশ শা শশা লজ, 

শি তত শীল শশী 

(৩) শায়ণের ব্যাখ্য| কতক ৰিভিম্ন। 
৯00 
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১৭। হে সোম! তোমার মেবকেরা নুমধুর স্বরে তোঁমাঁর স্তব করিবার 
অভিলাষে যজ্ঘগৃহ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানের! স্তে'ত্রসহকাঁরে 

দোঁমের আবাহম করিতেছেন । গাভী ই'হাঁর উপর ছুগ্ধ ঢালিয়। দিতেছে । 

১৮। ছে সোম! যেয়ুদ্ধ তিন দিল ৬বিরত প্রবর্তমান হইয়! আঁমা- 

পিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোৌকজন (দাঁদ) আনিয়! দিয়াছে(6), 

সেই অক্ষয় অন্ন বর্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুনি ক্ষরিত হও । 

১৯। স্তোত্র বর্ধণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হই তেছেন, ইনি দিন ও 

প্রাতকলি ও সূর্যের স্্টিকর্তী। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ 
করিতেছেন। ইনিবুদ্ধিমানদিগের ভ্তাত্রের ভাঁগী হুইয়| ইন্দ্রের হৃদয়ঙগম 

হইতেছেন। 
২০ | এই প্রাচীন কবি সোঁম বুদ্ধিমান লোঁকদিগের দ্বারা প্রস্তুত 

হইয়। ্গরিত হইতেছেন। ইনি কলের মধ্যে সশব্দে যাইতেছেন। ইনি 

যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করিতেছেন । ইনি ইজ্র ও বায়ুর সহিত বন্ধুত্ব 
করিবার জন্য মধু ঢালিয়! দ্রিতেছেন | 

২১। এই সোঁম শোঁধিত হুইয়| প্রাঁতঃকালকে আঁলোকময় করেল, 
ইনি নদী (অর্থাৎ ধার) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি সংসারের স্থিকর্তী। 

ইনি একবিংশতি গাভী হইভে আপনার অনুপাঁনম্বরপ দুগ্ধ দোঁহন 

করিতেছেন। এই আনন্দকর দোঁম হৃদয়ের মধ্যে বাইবার জন্য রমণীয়- 
ভাঁবে ক্ষরিত হইতেছেন | 

২২। হে সোম! তুমি শোধিত হইয়াছি। দিব্য ধাঁমের দিকে 

ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়! কলনে যাঁও। শব্দকরিতে করিতে 

ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছে । তুমি 
মূর্ধ্যকে অকাশে স্থাপন করিয়াছ। 

২৩) এ্রস্তরের দ্বার! নিষ্পীড়িত হইয়! তুমি পবিত্ৰে ক্ষরিত হও) 
হেসোম! তুমি ইন্দ্রের উরে এবেশ কর। তুমি" বিচক্ষণ, তুমি মাঁছষ 
চেম। তুমি অঙ্গিরাঁর সন্তানদ্রিগকে গাঁভীসমূহ দ্েখাইয়] দিয়াছিলে। 

(8) মূলে এই আছে, যথা “ যাঁনঃ দোঁহতে ত্রিঃ অহন অনন্চ,বীক্ষুমণ্ড বাঁকতবহ 
নি স্ববীর্ধযর ।” তিণ দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু আদি খাদ্য লাতের উল্লেখ পায়] 

তেছে। 
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২৪। হে পবিত্র সোঁম! সৎকন্মানুষ্ঠানকাঁৰী বিদ্বান ব্যক্তিগণ তোমার 
আশ্রয় কমন! করিয়! তোমার গুণ গান করিয়। থাকে। পক্ষী তোঁযাকে 
স্যুলোৌক হইতে (মর্ত্যে) আনয়ন করিয়াছে । যাঁবতীয় স্ততিবাকা' তোমার 
শোঁভ। বৃদ্ধি করিয়াছে । 

»৫। যখন সোঁমরস তরজবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চতুঃপাশ্ি 
দিয়! ক্ষরিত হইতে থাকেন, তখন সাতটী গাঁতী তাঁহার নিকটে যাঁইয়। 
থাকে । খতের যক্তস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ (কতকগুলি ব্যক্তির 

নাঁম) জলের আঁধারের দিকে সেই কর্মমকুশল সোমকে প্রেরণ করিতেছে । 

২৩। সোমরদ ক্গরণপুর্বক তাঁবৎ শক্রকে পরাঁজয় করিতেছেন 
যজ্ঞক্তী ভক্তব্যক্তির জন্য সর্ধপ্রকাঁর সুবিধা! করিয়। দিতেছেন | সেই 
সুশ্রী ও সুবোধ মোমরস আঁপনী'র মূর্তি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছেন, 
ত্রীড়াশ্রম্ত ঘোটকের ন্যায় দেষলোঁমের দিকে ধাইতেছেন। 

২৭। শদ্ধশংখ্যক ধার] জলের ন্যয় অবাঁধে বহমান হইয়! পরস্পর 
মিলনপুরর্বক হরিতবর্ণ সৌঁমরস প্রস্তুত করিতেছে । তাহাকে ক্ষীরে আচ্ছা 
দন পূর্ববক অন্কুলি্ণ শোঁধন করিতেছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে 

দীপ্যমাঁন্ অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইতেছেন। 

২৮। ছেদোম! এই তাবৎ এরণী তোমার ন্বশর্খয় রেতঃ হইতে 

উৎপন্ন । তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু । হে ক্ষরণশীল সোঁম! এই নিখিল 

জগৎ তোমার আঁজ্ঞাধীন। হে সোঁম! তুমি সর্ধশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাঁর অধিকারী। 

২৯। হে সোঁম! তুমি বিশীল, বিস্তৃত সমুদ্র | হে কবি! তুমিই এই 
পাঁচ দিক (উদ্দের দিক্ লইয়া! পচ) ধারণ করিয়াছ। তুমি দালোঁক 

ও ভূলোঁককে ধারণ কর। হেক্ষরণশীল সোম! তোঁমার জ্োোঃভি রাশি 
নূর্য্ের তুল্য । 

৩০। হে সোম: এই ধুলিময় পৃথিবী ধারণ করিবার জগ্য দেবতা 
দ্রিগের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধন হইয়! থাঁক। উশিজ. নামক ব্যক্তিগণ 
সর্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই তাঁবৎ শোক তেমার দ্বার 
চালিত হইয়াছে। 

২০১ 
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৩১। সোঁমরস শব্দ কাঁরতে করিতে মেষলোঁম অতিক্রম করিতেছে । 
এই দ্রবাত্বক হরিতবর্ণ রস জলে পড়িয়া! শব্দ করিতেছে । ইহার ধান 
করিতে করিতে ইহার অভিলাষীগণ ইহার স্তব করিতেছেন। ইনি যেন 
একটী শব্দায়মান শিশু, স্ত্রতিরা যেন (বাঁৎসল্যভরে) ইভাঁকে লেহন 
করিতেছে। 

৩*। এই সোঁন যেন সুর্য কিরণমর পরিচ্ছদ ধাঁরণ করিতেছেন, 
আমার বোঁধ হয় ইনি ত্রিগুণ সুত্র ঈটানিতেছেন। (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিল 
বার যজ্ঞ হয়), ইনি খতের নূতন নুতন স্তোত্র যোঁগাইয়| দিতেছেন। এই 
নরপতি সোম আঁপন পাত্রে যাঁইতেছেন। 

৩৩। এই সোদ যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত 
হইতেছেন। খত যে পথ দ্রেখাইয়! দিতেছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথদিয়! 
ষাইতেছেন। এই হরিতবর্ণ সোঁম সহতধারায় নিক হইতেছেন। ইনি 
শোধন হইতেছেন, তাদ্রশনে লোকের ন(নাঁবিধ বাক্যল্কর্তি হইতেছে, ইহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ধন আাছে। 

৩৪। হেক্ষরণশীল সোম! তুমি স্র্য্যের ন্যাঁয় অদ্ুত। তোমার 
প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়া চালাইয়। দিতেছ। তুমি 

প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইয়াছ; অধ্যক্ষগণ তোমাঁকে অঙ্ুলিদারা শোঁধন 
করিয়াছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাইতেছ। 

৩৫। হে সোম! তৃমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী 
যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর(৫)। 
তুমি নিম্পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের আনন্দ ও মন্ততা উপস্থিত কর, যে 
হেতু তুমি মাঁদকতাশক্িলম্পন্ন । তুমি ছ্যুলোকের সমযোগ্য স্তন্তস্বরূপ, 
তুমি চতুর্দিক্ দৃষ্টি কর । 

৩৬) এই যে নবীন বালক ঘৌঁম, যিনি বিশ্বজয়ী হইবাঁর জন) 
জন্মিয়াছেন, যিনি দ্রব্য লোঁকবানী পন্ধব্বের ন্যায় রূপবান(৩), যিনি 
নরজাতির এতি কৃপাঁবান্থ, সেই সোঁমকে সাত জন ভশিনীতে মিলিয় 

(৫) শ্যেন পক্ষীর সহিত তূলন1। 
(৬) এখানেও গন্ধব্ৰ অর্থে হৃর্ষ)। 
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৭অষ্টক,৩ অধণীয় |] খর্বেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৮৬ হুক্জ । 

জলের মধ্যে লালন পালন করে, কেন না তিনি পালিত হইলে সমস্ত 

বিশ্বভুবনের শ্রীবক্ধি হইবে । 

৩৭1 হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযাক্ত ঘোটকী যুতিয়! পুর ন্যায় 

বিশ্বভূবনে গতিবিধি কর। নেই ঘোঁটকীর1 যেন ঘুত, দুধ, মধু আহরণ 

করিয়। দেয়। হে সোম! মনুষ্যগ্রণ যেন তোমার কার্ধ্য সিদ্ধ করিতেই 

ব্যাপৃত থাকে । 

৬৮। হে ক্ষরণশীল সোঁম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃ়্ি। 

তুমি রস বৃষ্টি করিয়া থাক্। তৌমার রলময় তর্গ তুমি চতুর্দিকে চালাইয়া 

দিয়া থাকা? অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যে আমরা দেন অর্থ ও 

স্বর্ণ লাভ করি। যেন ভ্রিভূবনে আমরা নিরূপদ্রবে প্রাঁণ ধারণ করি। 

৬৯। হে সোঁম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমর! গাভী ও অশ্ব 

ও বর্ণ লাভ করি তুমি তিভূবনে গর্ভাপাঁনকাঁরী জনকের ক্যরূপ সংস্থা" 

পিত আঁছ। হে সোম! তুমি বিশ্ববাঁপী; তোঁমাঁর প্রসাদে লোকবল 

পাঁওয়1 বাঁয়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়! বিদ্বান্গণ বিবিধ বাক্য উচ্গাঁরণ- 

পূর্বক তোমার উপাঁসন। করিতেছে । 

৪০। এই যে সোঁম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ উঠাইতেছেন। 

জলের পরিস্্দ পরিপাঁন করি মহিষের ন্যাঁয় অবগাহন করিতেছেন । 

ইনি রাজা, পৰিত্রই ইহার রথ, ইনি যুদ্ধে চলিলেন; ইনি শহত্র স্থানে গীতি- 

বিধি করিয়া! প্রচুর অন্ন জয় করিতেছেন। 
| 

৪১ সোঁম সংসারের আঁয়ুঃ অর্থাৎ জীবনস্বরূপ; তিনি আমাদিগের 

স্ততিবাক্য অহর্নিশি উদয় করিয়া দিতেছেন, সেই স্তরতিবাকা যাহার প্রভাবে 

ভামরা| সপ্তানাদি লাভ করি, যাহ| আঁমাপদিগের জন্যে (অশেষ কাঁম্যবস্ততে। 

পরিপূর্ণ আছে। হে দৌম! তুমি ইন্কতক পীত হইর! তাঁহার নিকট 

আমাদিগের জন্য সন্তান ও ধন ও ঘটক ও উত্তম অট্রালিক! চাহিয় 

দাও। 

৪২) এভাঁত উপস্থিত হইবামাত্র নুবে।ধ ব্যক্তি সেই রমণীর মূর্তিধারী 

হরিতবর্ণ আঁনন্দক্র সোঁমরদের ওজ্গ্বল্য অবলোকন করেন। সেই নোঁম 

সংসাঁর রক্ষা করিবার উদ্দেশে নরলোকবাঁসী ও দিব্যলৌকবাঁদী এই দু 
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৭ অক, ৩অধ্যায়।] খখেদ সংহিতা | [ ৯ মণ্ডল, ৮৬ তৃজ। 

_ শশী টাটা শীল ১৭2: ০০ শা ঁীশীীশ্াশীটাীশঁীশীটি 
টি নি ০ 

জাঁতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাঁধাঁন করিবার জন্য তাঁহাঁদিগের উরে প্রবেশ করিয়া 

থাকেন। 

৪৩। (পুরোহিতগণ) তাহাকে (সোমকে) মাথিতেছেন, পৃথকৃ করিতে- 
ছেন, উত্তমরূপে মীথিতেছেন, মধুসংযুস্ত করিভেছেন ও তংপ্রতিভাঁবে 

মাঁখিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যেকুণল। যখন সিন্ধু, 

অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস 

সেচন করিতে থাঁকেন, ততক্ষণাঁৎ নুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁহাকে জলে 
লইয়| যান, যেরূপ লোকে পশুকে (শ্নীনের জন্য) জলে লইয়! যাঁয়। 

8৪) সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোঁমের নাম করিয়। সকলে গান কর, 

তাহার প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ সর্প 
আঁপন।র পুরাতিন চর্ম ত্যাগ করে(৭), নেইরূপ সেই ধাঁর1 যাইতেছে । 

সেই রসসেচনকারী হরিতবর্ণ মোম ক্রীড়াপ্রসন্ক ঘোটকে্র নায় 

দৌড়িতেছেন | 

8৫1 নেই সোঁম রাজার ন্যায় অখ্ডে অখ্রে চলিয়ীছেন; তিনি জলের 
আ্বোতের ন্যায় সতেজে যাঁইতেছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য 

তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নীন করিয়াছেন, তিনি 

দেখিতে এমনি মুক্ত্রী, যেন তাহার শরীরে ঘনশ গড়াইয় পড়িতেছে। তিনি 

র্নের ভাগারন্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে অরাঁহণপুর্ব্ক ক্ষরিত হইনে- 
' ছেন। 

৪৬। সোম দুযুলোকের ধারণকর্তী, স্তম্তস্বরপ, তিনি উচ্চ হইয়! 

আছেন, তিনি মত্ততাঁর উৎপাঁদক, তিনি সম্্তৌভাঁবে তিন প্রকার উপ1- 

দানে (ঘুত ও দু্ধ ও সোঁমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সন্বলোকে বিচরণ 

করেন । সেই উজ্দ্রল সে'মরস যখন শব্দ করেন, তখন বক্তার! ভাঁহাঁকে 
লেহন করেন, জেই সময়ে আবার খক্ উচ্চারণকারীরা| শোঁধিত সোমের 
নিকটবত্বী হন। 

৪৭। হে দোষ! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র 

মিলিত হইয়! মেষের লুক্মন সুক্মম লোঁমগুলি অতিক্ুম করিতেছে । নেই 

(৭) নর্প পুরাতন চম্মত]াঁগ করে, নে বিষয় ততস্কালে জানা ছিল? 
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৭ অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খণেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৮৭ সৃক্ত | 

শস লু লাল টি 

সময়ে তৃমি ছুই পাত্রের মধ্যে সংস্থ' পি হইয়| ছুদ্ধের সহিত মিশ্রিত হও। 

প্রস্তুত হইয়! তুমি কলসে যাঁইয়] উপবেশন কর । 

৪৮। হেক্রিয়ঁকুশল সোঁম ! তুমি স্তবের দ্বার! পরিতোঁষিভ হইতেছ, 
এখন মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস ঢাঁলাইঘ়| দাও । তাঁর বাক্ষমদ্দিগকে 

ধংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমর। এই দীর্ঘছন্দের স্ব পাঁঠ করিতেছি, যেন 

আমর] বীরপুন্ত্র লাভ করি | 

- শি শীশীপ্পীশ্শীশী 

৮৭ সুত্ত ॥ 

পবমাঁন লোম দেৰত1! উশনা। খষি। 

১| ছে সোঁম! তুমি ধাঁবমাঁন হও, কলসে যাঁইয়! উপবেশন কর, 

অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করিতেছে, অন্নের দিকে যাঁও, ঘোটকের লাঁয় 
তোঁমাঁকে ধোয়াইয়। দিতেছে এবং বল্গ! ধরিয়া তোঁমাঁকে কুশের দিকে 

লইয়] যাইতেছে। 

২। সোমদেব উত্তম আত্ত্রশস্ত্র ধাঁরণপুবর্বক ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি 

অমঙ্গল নট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন | তিনি দেবতাঁদিগের জন্ম- 

দাত পিতা, তিনি দুযুলেকের স্তন্তম্বরূপ, পৃথিবীর আধারম্বরূপ। 

৩। উশন! খধি বুদ্ধিমান ও এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্তি ও 
ধীর, তিনি এই সকল গাভীর নিগুঢ় ও গৌঁপনীয় নাম পুণ্যাহষ্ঠীনগভাবে 
জানিতে পারিয়াছেন। | 

৪1 হেইন্দ্র! এই লও, তৌমার সোমরস, ইহ! রস সেচনকাঁরী, তুমিও 
রৃফিবর্ষণকারী; তোঁমাঁর নিমিত্ত ইহ! পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইতেছে । 
এ? €সাঁম শতদাঁতা, সহঅদাঁতা, বিস্তরদাঁত1, ইনি ক্রমাগত যজ্জেতে 
অধিষ্ঠান হন। 

£॥ এই সকল সহভ্রসংখ্যক সোমরস, ইহারা দুধের দিকে ধাঁবমানি) 
বিস্তর চমতকার অন্ন লাভ ইহাদিগের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয় 
ইহাদিগকে প্রস্তত করণ হইতেছে । অন্নই ই'হাঁদের কাঁমন?, অন্ন কমনাই 
ইহাদিগকে 'প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্য । ইহার! যেন যৃদ্ধজরী ঘটকের ন্যাঁয়। 
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৬। এই সোঁমকে বিস্তর লেকে ডাঁকে । ইনি শোঁধিত'হইয়। লোঁক- 
দিকে নাঁনাঁবিধ অন্ন আহরণ করিয়া দেন। হে লোম! তোমাকে শ্যেন- 

পক্ষী আনয়ন করিয়াছে, অন্ন পরিপূর্ণ করিয়! দাও, ধন দান করিতে করিতে 

অন্নের দিকে যাঁও । 

৭। এই যেনিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুঃপার্খ্ে দৌড়িতে- 

ছেঁন, যেমন ঘোঁটককে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া| যায়, যেমন তীক্ষ ছুই শৃঙ্গ 
শানাইয়! মহিষ দৌড়িয়| যায়) অথব1 যেমন বীরপুকষ বিস্তর গ।ভী জয় 
করিবেন বলিয়। ধাবিত হয়েন। 

৮। এই যে সোঁম। ইনি পরমধাঁম হইতে নিষ্পীড়নোপযোশী প্রস্তর- 
ফলকের মধ্যে আপিয়াছেন। কোন্ নিভৃত স্থানে গভীগণ ছিল, ইনি তাহা 
জানিতে পারিযাছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধার! ক্ষরিত 
হইতেছে, যেরূপ আঁকাঁশের বিদ্যুৎ মেঘদবাঁর| প্রেরিত হইরা শব্দ করিতে 
করিতে নির্থত হয় । 

৯। হেসোম! তুমি শোঁধিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত একরথে আরোহণ- 
পুর্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘই দঁন কর। 
প্রচুর ও বিস্তর অন্গ দাঁও, হে স্তব গ্রহণকর্তী ! তুমিই অন্নের অধিপতি, গে 
সমস্ত অন্নই তোমার । 

শীতে পীস্পিসপীপী 

৮৮ নুক্ত | 

খষি ও দেবত) পর্বব€ু । 

১। হেইন্দ্র! ভোমাঁর জনা এই সোম প্রস্তত করিতেছি। তোঁদাঁর 

জন্য করিত হইতেছে। তুমি ইহ! পাঁন কর। তুমি তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়াছ। 
তুমি তাহাকে মনোনীত করিয়াঁছ এই অভিপ্রায় যে, মে তোমার সাহায্য 

করিবে, মে তোমাকে মত্ত করিবে । 

২। যেরূপবিস্তর ভাঁর বহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্ত্রপ 

সোমকে যোজন! কর হইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন । পরে 

তাঁবৎ বাক্তি ব্যস্তমমস্ত হইয়া স্বর্থলাঁতের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট 

ইউক। 
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৭ অষ্টক, ৩ অধ্যায়] খগ্থেদ সংহিত1। [৯ ম্গুল, ৮৯ সুক্ত 1 

৩। যে সোম, নিযুত নামক ঘোটকের অধিপতি, বাঁয়ুদেবের ন্যায় 
অনবরত গমন করেন, অশ্শিদ্ধয়ের ন্যাঁয় ডাকিবা মাত্র আসিয়! সুখ দাঁদ 
করেম । ধনদানকর্ত! ব্যক্তির ন্যাঁয় যিনি সকলের প্রার্থনীর় এবং হ্ুর্য্যের 
ন্যার যিনি মাঁনস বেগে গমন করেন, তীহাঁরই নাম সোম । 

8। যেতুমিইজ্ডের ন্যায় অনেক গুকতর কার্য সম্পন্ন করিয়াছ, 
সেই তুমি বত্রপিগকে বধ করিয়াছ, শক্রর পুরী ধংম করিয়াগু। ঘোঁটকের 

ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াই। তুমি তাঁবৎ দন্ধ্যুর নিধনকর্ত!। 

৫। বন মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ বল প্রকাশ করে, তদ্্রপ তুমি 
জলের মধ্যে আঁপনাঁর বী্ধ্য প্রকাশ কর। যেবপ যুদ্ধে উদ্যত কোঁন বীর- 
পুকষ বিপক্ষকে উচ্গৈঃস্থরে আহ্বাঁন করিতে করিতে মগ্রসর হয়েন, তদ্রপ 
ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতে করিতে পুর্ণ রস প্রদান করিতেছেন। 

৬। আঁকাঁশের মেঘ হইতে যেমন বাঁরি বর্ষণ হয়, কিংব1 যেমন নদী- 
গণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, তদ্রপ এই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোঁমরল মেষ- 

লোঁম অতিক্রমপূর্বক কলসের মধ্যে যাইতেছে । 

৭) হে সোম! তুণি বাঁ়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও; স্বর্গের 

অতি নুন্দর প্রজার নায় (মর্থাৎ বাঁয়ুর ন্যাঁয়) বহমান হও। জলের ন্যয় 
বেগে ক্ষরিত হও। আমাদিগকে লুমতি দাঁও। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্র নায় 

তুমি আঁমািগের যজ্ঞভাগের অধিকারী । সহত্রদিক্ দিয়া! তোম|র গভি। 

৮ হেসোম! বকণ রাজার ন্যায় তোমার নমস্ত কার্য; । একাগু ও 

গভীর গ্থানে তোঁমাঁর অবস্থিতি। তুমি প্রেমাম্পদ বন্ধুর ন্যার নির্মীল। 

তুমি মু্যদেবের ন্যাঁয় পুজনীয়। 

৮৯ সু? | 

খষি ও দেবতা পুর্ধবৎ। 

১। যেরূপ জাঁকাশ হইতে বডি করিত হইয়| চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে, 
তদ্ধপ সোম বহিতে বহিতে নান পথে যাঁইতেছেন। সহশ্রধারাতে তিনি 

আমাদিগের মাডৃভূত| পৃথিবীর অঙ্গে স্থান এহণ করিতেছেন এবং কাষ্ঠময় 
পাত্রে সবি হইতেছেন । 
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৭অষ্টক,৩ অধ্যায়। ] ধর্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৮৯ সুত। 

২। সোঁম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান 
করিলেন (ছুগ্ধে মিশাইলেন) | ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ 

করিলেন। এই যে দোঁম ধাহাকে শ্যেনপঙ্ষী আহরণ করিয়াছেন, ইনি নিজে 

দ্রবময়, জলের সহিত মিশ্রিত হই বাড়ীর! গেলেন। অগ্নি ঈ'হাঁর পিতা, 
অগ্মি যজ্ঞের পিতা, সেই অগ্নি মেই আপন সন্তান সোঁমকে পাঁন করিলেন। 

৩। এই যে সোঁম, ধিনি সিংহ তুলা, যিনি মধু বহাঁইয়! দেন, বিলি 

দেখিতে নুন্দর, যিনি দুযলোকের অধিপতি, সকলে তাহাকে ঘেরিয়! 

ঈাঁড়াইতেছে। ইনি বীর, হনি যুদ্ধের সময় অগ্রগাঁমী, ইনি, গাঁভী কোথা, 

ইহ! জিজ্ঞাস] করেন, অর্থাৎ গাভী জয় করিয়! আঁনেন। ইহারই সাহাঁঘ্যে 
রুষ্ট েচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভৃবন রূক্ষা করেন । 

৪1 এই যে সোঁম, ইনি যেন একটা দুর্দান্ত ঘোটক, ই'হাঁর পৃষ্ঠে মধু 

আঁছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, ই হাঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুদ্ত রথ অর্থ/ৎ বজ্জে 
যোজন করিয়। থাঁকে, আর শোঁধনকাঁরিণী দশ অঙ্গুলি পর্স্পর ভখিনীর 

ন্যায়, অথব1 সপত্বীর ন্যায়, অথব1 এক বংশাঁৎপন্ন আীলোকের ন্যায়, 

ইহার! পোমন্যূপ ঘোটকের গাত্র মাঁজন| করির| পিতেছেন, ইহারা এই 
ঘেটিককে উৎ সাহিত করিতেছেন | 

| চররিটী গ্ভী এই সোঁমের সেব1। করিতেছে, তাঁহাদিগের দুগ্ধ 

যেন ঘ্তের ন্যায়, তাহারা একই আশ্রয় স্থাঁনের মধ্যে উপবেশন করিয়াছে, 

তাহারা গুপ্ধ দাঁনপুরর্বক ই'হা'র সন্নিহিত হইতেছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী 
ইস্ছাকে ঘেরিয়া অছে । 

৬ এই সো দ্ুলোঁকের অবলম্বনকাঁরীস্বরূপ; পৃথিবীর আঁধাঁরম্বরূপ, 
সমস্ত জীবজন্ত ই হার হস্তগত। তুমি স্তব করিতেছ;, তোমার নিকঈ আসিবার 

জন] শীঘগামী ঘোটক যোজন! করিতেছেন । তিনি মধুময় অংশু ধারণ 

করেন, তিনি বল উৎপাঁদন করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন । 

৭। হে বলশাঁলী সোম! দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান 

করিতেছি, তুমি ইহাঁর দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই রত্রের 
নিধনকর্তা। আমাদিগের প্রার্থন! যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোঁমত 

অর্থ ও পুক্রসন্তান লাঁভ করি। 
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৭অষই্টক,৩ অধ্যায় |] ধথেদ সংনিত! | [৯ মণ্ডল, ৯০ সুঙ্ঞ। 

৯০ সুত্র | 

পবমান সোম দেবতা । বশিষ্ট খষি| 

১। পুরোঁছিতগণ সে।মকে চাঁলাইয়| দিলেন | তিনি রথের ন্যায় 

চলিলেন। অন্ন দান কর তাহার অভিপ্রায় । তিনি চ্যুলোক ও ভূলোকের 

্বক্টিকর্ত।। তিনি ইন্দ্রের মিকটে যাঁইবেন, মেই জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিতে- 

ছেন,তিনি আমাদিগকে দিবার জন্য ছুই হস্তে অশেষধন ধাঁরণ করিয়] 

আছেন । 

২। এই যে সোম, ধাঁহীকে তিনবার নিম্পীড়ন কর হইয়াছে, যিনি 

অন্ন বিতরণ করেন, তাহার উদ্দেশে পুরোহিতদ্দিগের স্তাতিবাঁক/ উচ্চারিত 

হইতেছে । যেমন বকণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেনঃ ইনি তেমনি 

জলের পরিচ্ছদ পরিতেছেন, ইনি রূত্বের বিতরণকর্তী, মনোমত অশেষ 

বস্তু দয় করিয়া! দিতেছেন। 

১) ছে নোম! তুমি একাই একদল বারের তুল্য, তুমি সর্বাপেক্ষ! 

বীর, তোমার ক্ষমত| অতুল, তুমী জয়ী ও ধনদ।তা, প্রার্থনা যে তুমি 

ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ, তোঁমার ক্ষিপ্রহত্ত ধনুদ্ধর, যুদ্ধে 

তোঁমাকে কেহ জীটিতে পারে ন, তুমি সকল শক্র পরাঁভব কর। 

৪1 হেমলোম! কি বিশাল, তোমার যাইবার পথ, তুমি অভয় দান 

করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম ছুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তৌম৷ 

হইতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, দ্যর্গ ল!ভ ও গ|ভী লাভ হয় । তুমি এক- 

বর শব্দ কর, তাহ! হইলেই আমাদিগের প্রচুর অন্ন লীত হইয়া বায় । 

৫ ছে মোম! প্রীর্থন। করি যে, তুমি ইন্্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও 

বিষুঃ ও বলবাঁন, বাঁয়ুও সকল দেবতাঁকে মত্ত কর। তাহাদিগের বিপুল 

আনন্দ উত্পী্দন কর । 

উ। হেমোৌম! এইরূপে তোমাকে স্তব করিলাম | তুমি কর্মানুষ্ঠান 

তৎপরু রাঁজার ন্যায় নিজ বলের দ্বার! আমাদিগের পাপসমূহ ধন করিতে 

করিতে ক্ষরিত হও। নুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ কর! হইয়াছে, অন্ 

বিতরণ কর। তোৌঁমর। সকলে পাঁন কর, তাহাতে যেন আঁমাঁদিগের কল্যাণ 

হয়। 



৭ অষ্টক, ৪ অধায়। ] ধর্েদ সংহ্তাঁ। [৯ মণ্ডল, ৯ ছুক্ত। 

৮ শশী শশা ৩7২ শ্াাাশীরশ্শরাশাাাশাশীশী 
পানু, স্পা পাপা পাশপাশি 

চতুর্থ অধ্যায়। 

৯১ সুপ্ত | 

পবমান লোম দেবড1 | কশ্যপ খষি। 

১। বুদ্ধিমান ও সর্দমশরেষ্ঠ ও নুপগ্ডিত সোঁমকে প্রেরণ কর! হইল, 
থেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, তন্ত্রপ তিনি শব্দ করিলেন। দশ ভগিনী 

মিলিয়! উর্ধে ধারিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সেই মোমকে এমনিভাবে 
ঢাঁলিতেছে, ঘেন তিনি স্বীর আঁধারে গিয়া পড়েন। 

২। নহুষ সন্তানের উত্তন স্তব পাঠ করিতে করিতে সোঁমকে প্রস্তত 

করিলেন, এখন ইনি ব্বর্গবাসীদিগের নিকট যাঁইবেন | ইনি অমৃত, মরণ- 

ধ্দশীল মন্ধ্যগন ইহাঁকে মেষলোম ও গোৌঁচম্ম ও জলের দ্বারা শোধন 
করিতেছে, ইনি যজ্ে যাঁইতেছেন | 

৩। রস বর্ষণকাঁরী সৌঁম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে করিত হইয়] 
এই উজ্জ্বল গব্য ছুপ্ধের দিকে যাঁইতেছেন। তিনি খক্ প্রাপ্ত হতরন, তিনি 

স্তোঁ লাভ করেন, তিনি বীর, ধৎসবর্ভজিত সহস্র পথ দিয়। পবিভ্রের শক্ষম 

ছিদ্র অতিক্রমপূর্ক যাঁইতেছেন। 

8) হেদোম! রাঁক্ষসদিগের পুরী দৃঢ় হইলেও ধংস কর, ক্ষরিত 

হইয়] তুঁশি তাঁভখদিগের অন্ন আচ্ছাদন কর, (অর্থাৎ আহরণ করিয়! আমা- 

দিগকে দাও)। কি উপরে,কি নিকটে, কি দুরে, যে স্থান হইতে তাহাদিগকে 

কেহ আনয়ন করে ও তাহ দিগের নেত হয়, তাঁহাকে এমনি ছেদন কর, 

যে তাহার প্রাঁণ বিনম্ট হইয়! যাঁয়। 

৫1 হে সর্বরলেকের প্রার্থনায় সোম! আমি নবীন লোক, আমি 

তোমার উত্তমরূপ স্তব করিযাছি, যেরূপ প্রাচীন লোঁকদ্িিগকে তুমি পথ 
দেখাইয1 দিয়াছ, তদ্ধপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখাঁহয| দাও । 

ভোঁমার এতাদৃশ যে সকল প্রকাণ্ড অংণ আছে, যাহা বিপক্ষের] মহা করিতে 
১৪৫১ 



৭ জই্টক, ৪ অধ্যাঁয়। ] খথেদ সংহিত। [৯ মণ্ডল, ৯২ হজ । 

পাঁরে না, যাঁহ। বিপক্ষ্িগ্নকে সংহাঁর করে, হে বহুকর্মমকারী, বহুশব্দকারী 

সোঁম ! আঁমরী যেন সেই সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই। 

৩) হে মোম! তুমি শোঁধিত হইতেছ, আঁমারিগকে জল, স্বর্গ ও 

গোঁধন ও বহুনহখ্যক পুক্্রপেধভর দাঁও। আমাঁদিগেয় ক্ষেত্রের মঙ্গল কর । 

অধমাঁদিগের আকাশের গ্রহলক্ষত্র যেন জাজ্জ্বল্যমান থাঁকে। আমরা যেন 

টিরধাল হ্থুর্ধ্যয় আলোক প্রাপ্ত হই। 

৯২ন্মুক্ত। 

পবমান দেখম দেবতা । কশ্যপ খষি। 

১। এইযে হরিদর্ণ ও লত| তন্তর আঁকাঁরধারী সেম যাঁহাকে পবিশ্রের 

উপর নিষ্পীড়নপৃর্বক ইতস্তত সঞ্চালিত কর) হইতেছে, ইনি যুদ্ধের রথের 

ন্যয় চলিলেন, ইহার অভিপ্রায় ধন দাঁন করিবেন, শোৌঁধিত হইবার সমর 

ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শোকের স্তব প্রাপ্ত হইলেন; ইপি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ 

অন্ন লইর়! দেবতাদিগের নিকট গেলেন 

২। মনুষ্যদিগের হিতৈষী বুদ্ধিগাঁন সোম জলের সহিত মিতিত 

হুইয়| পবিভ্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, 

যেরূপ ছোঁমকর্ত! পুরোহিত ঘজ্ঞে উপবেশন করেন, ইনি তদ্রপ পাত্রে পাত্রে 

দন গ্রহণ করিতেছেল। সাতজন নুপণ্ডিত খধি ইহার দিকে যাঁইতেছেন। 

৩। মুবোঁধ, পথপ্রদর্শনকাঁরী এবং তাঁবৎ দেবতার এ্রীতি এ্রদ সোঁম 

শোঁধিত হইতে হইতে কলমে যাঁইতেছেন। অর্বপ্রকাঁর স্তুতিবাক্যে প্রীতি- 

লাঁতপূর্বক এই ন্ুপন্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লেকের অহণমন করি- 

তেছেন। 

৪) হে ক্ষরণশীল মোঁম! তোঁমার সেই ন্বপ্রদিদ্ধ তেত্রিশ দেবুত1(১) 

লোৌচনের অগোঁচর স্থানে রহিয়াঁছেন। ভন্নত স্থখনে সংস্থাপিত মেষলোঁম* 

নয় পবিত্রের মধ্যে রাখিয়। দশ অঙ্কুনী তোমাকে শোধন করিতেছে । আর 

একা মপ্তনদরী নিজ নিজ বারি দরিয়া তোমাকে শোধন করিতেছে। 
শি পতি 

পাশা শি টি 

(১) ৩৩ দেবতার উল্লেখ ] 
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৭তষ্টক, ৪ অধ্যায় |] খধেদ সংহিত ॥ [ ৯ মণ্ডল, ৯৩ ভুত । 

লি 
_._ শেপ শীশ্ীীস্পীশ্াঁিিিশিশিশ শিপু 

| যে স্থানে আঁবৎ স্ভতিবাক্য রচিক্িতাঁর! জ্তব করিবার জন্য 

মিলিত হয়, পোঁমের মেই সত্যস্বপূপ স্থান আমরা যেম প্রাপ্ত হই । সেই 

সোম ধাহাঁর জ্যোঃতিদ্বারা! আলোক উদয় হুইয়াদিবসের আঁবির্ভীব করি- 

যাছে। যাহার জ্যোতি মনু রক্ষা করিয়াঁছে(২) এব দস্্যর দিকে 

প্রেরিত হইরাছে। 

৬। ঘেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ৰীয় পশু থাঁকে, সেই বাঁচীতে 

যায়; যেলন প্রকৃত রাজ1 যুদ্বস্থলে যান; তদ্রূপ সোম শেোধিত হহতে 

হইতে কললে যাইতেছেন; যাইয়। বনচাঁরী মহিষের ন্যায় জলের মধে 

উপবেশন করিতেছেন । 

৯৩ স্ুক্ত | 

পবমাঁন লোম দেবতা। নেধ। খষ্। 

১। দশ ভম্মী, অর্থাৎ দশ অঙ্কুলী একসঙ্গে জল সেচন করিতে 
করিতে মোমকে শেধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি নুস্থির মোমকে 

চাঁলাইয়| দিতেছে । হরিদ্বণ ধাঁরণ পুর্বক মোঁম সুর্য্যের পত্তীর দিকে ধাঁৰ 
মান হইতেছেন (১), বেগবান্ ঘোঁটকের ন্যাঁয় সোম কলম পূর্ণ করিলেন। 

২। যেমন মাতৃবগুমল শিশুকে জননীর ধারণ করেন, তদ্রুপ সব্বজনের 

রলবর্ষণকাঁরী এই সোঁমরম জলদিগের দ্বারা ধারিত হইতেছেন। যেমন 

পুকষ যুবতীর দিকে গমন করেন, ইনি তক্রপ আপন স্থানে যাইভেছেন; 
যাইয়! কলমের মধ্যে দুপ্ধের মহিত মিশ্রিত হইতেছেন। 

৩। মোম গাভীর ছুপ্ধস্থান অগ্যায়িত করিয়াছেন। সেই ম্থপপ্ডিত 

মোম ধারার আঁকারে হ্গরিত হইতেছেন । নেই গোঁম যখন উন্নত স্থানে 

পঁনপাত্রের মধে। সঞ্চিত হইলেন, তখন ধৌত বন্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের 

দ্বারা গাঁভীগ্রণ তীহ!কে ঢাঁকিয়া দিল। 

(২) এস্থানে মনু অর্থে আর্ধমনুঘা এবং দ্ুযু অর্থে জনাধ্্বর্বর কবিলে 
সুন্দর ব্যাধ্য] ছয়। 

(১ লায়ণ সুর্ধ্যের পত়ী অর্থে দিক লমুদয় করিয়াছেন, কিন্তু সুধ্্যাঁও লৌমনম্বন্ধে। 
১। ১১৬ । ১৭খকের টিকা দেখ | 
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৭ অইক, ৪ অধ্যায়।] খথেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৯৪ গৃজ। 

ডোর 

শর লতার টক ক ১ ৩০১০-০ িনিলি। ১১ 2২০০ তি 

পু 
পল ১ ভিউ 5 স্পা শিসিশিিলী পিপি 

৪। হে ক্ষরণশশীল মোম! তুমি আমাঁদিশের প্রতি বমল হইয়! 

দ্েবতদিগের সঙ্গে দিত হুইয়। আমাদিগকে ঘে|টক ও ধন বিতরণ কর, 

তৌমাঁর বুদ্ধিতে যেন আমদিগের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমা 

দিগ্ের প্রতি কুপাদৃর্টি করিয়া থেন প্রচুর ধন দিবার বুদ্ধি ভে'মাঁর উপস্থিত 

হয় | 

৫) হেলোম! তুমি শোঁধিত হইতেছ, আমাদিগের লোকবল করিয়া 

দ1৪ এবং ধন মাঁপিয়। দাও, নকলের আহ্লাদ উতপাঁদন করে, এরূপ জল 

আঁমাদিকে দাও । তোঁমীকে যে স্তব করে, যেন তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, 

তিনি যেন প্রাতঃবালে ধন দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েন | 

৯৪ ল্ুক্ত। 

পবমীন সোম দেবতা) । ক্থ খবি। 

১ । ঘোঁটকের ন্যায় যখন এই সোঁমকে সুসঙ্ভিত করা হুইল, কিনব 

যখন হুর্ধ্ের ন্যায় ইহাঁর কিরণ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অন্থুলীবর্গ 

পরঞ্পর স্পর্ধা সহকাঁরেই শোঁধন করিতে যাঁইতেছে, ইনি জলের সহিত 

মিশ্রিহ হইয়। কবিদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিত ক্ষরিত হইতেছেন, 

যেরূপ কোন গৌপীঁল গোঁচাঁরণের জন্য অতি স্ন্দর গৌঠে যায়, তদ্রুপ ইনি 

যাইতেছেন। 
২। জল্রে আধারস্বরূপ যে আকাশ (সোম), সেই অ।কাঁশের ছুই 

অহশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করিতেছেন । সেই সন্বজ্ঞ দোঁমের কিরণসমৃহ 

দিশ্তারিত হইবে বলিয়। সমস্ত তুবন বিস্তীর্ণ হতেছে। যেমন গাঁভীগণ 

গৌষ্ঠে শব্দ করে, তন্জরপ যঙ্ছের উপযোগী চমৎকার স্ততিবাক্যগুলি 

সোমের উদ্দেশে শব্দ করিতেছে। 

৩) বুদ্ধিমান দোঁম যখন স্তুতিবাঁক্য সমস্ত গ্রহণ করেন; তখন বীর- 

পুকষের রথের ন্যাঁয় তিনি সর্ধত্র গতি বিধি করেন। তিনি দেবতাঁদিগের 

ধন মনুষ্যদিগ্রকে দেন, পেই ধনের বৃদ্ধির জনে যজ্ঞ ভবনে সোঁমকে স্তর 

কর উচিত । 
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৭ অষ্টক, ৪ অধ্যায় । ] খণেদ সংহিতা | | ৯ মণ্ডল, ৯৫ ভৃজ। 

পাশপাশি ি্পিতী তিশা শী ্িিশীপাস্শা ৮ ৮ পা কস্ট টাটা পাতি শা শসািশাশস্ীপীসপি 
রে টি রত 2 লু মি 2 শ্শ্ল্ 

৪। সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন। তিনি অংশু 

অর্থাৎ (উট, লতাপ্রতান, স্ীঁস) হইতে নির্গত হয়েন। স্ততিকারী ব্যক্তি" 

দিগকে তিনি সম্পত্বি ও অন্ন বিতরণ করেন। তীঁহার নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হইয়] অমরত্ব লাঁভ কর যাঁয়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়! সকল 

সংগ্জামে জয়ী হয়েন । 

৫। হে ক্সোম! যেন তোমার প্রপাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল, বীর্য ও 

গো, অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোঁঃতি বিধান কর, দেবতাঁদিগকে 

আঁনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীল! ক্রমে পরাঁভিব কর। হেক্ষররণশীল 

সোঁন! শক্রদিগকে বধ করু। 

৯৫ শক্ত । 

পবমান লোম দেবতা । প্রন্বম্ব খাষি। 

১। চতুঙ্দিকে প্রস্তুত হইতে হইতে হরিদ্বন সোঁম পুনঃ পুনঃ শব্দ করি- 
তেছেন, শোঁধিত হইতে হইতে কলসের মধ্যে বসিঠেছেন; মনুষ্াদিগের 

কর্তৃক প্রেরিত হইয়| ছুদ্ধের সহিত মিশ্রিত হুইতেছেন, প্তাহার মূর্তি 
তাহাতে শৌত বস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হইতেছে । এক'রণ তাহার উদ্দেশে হোঁমের 

বস্ত দিতেছে এবং স্তৃতিবাঁক্য উচ্চারণ করেতছে। 

, ২। . যেরূপ নাবিক নৌকাকে চাঁলইয়! দেয়) তদ্রপ সোম প্রস্তুত 

চইতে হইতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমন্ত ল্ফ্তি করিয়। দিতেছেন । 
তন নিজে দেব; যজ্ঞস্থানে বক্তাঁর মুখে দেবতাঁদিগের গোপনীয় নাঁম সকল 
উপস্থিত করিয়| দিতেছেন । 

৩। স্তরতিবাঁক্যগুলি সোঁমের উদ্দেশে জলের রঙের ন্যাঁয় প্রবল 

বগে নির্গত হইতেছে। তীহাঁকে নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে 
াইতেছে, তাঁহার সহিত এক হইয়! যাইতেছে, তীহ1র মধ্যে প্রবেশ করি- 
তছে, যেহেতু তাঁহার! ভীহাকে চাঁয়, তিনিও তাহাদিগকে চাঁন। 

৪। যেরূপ পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাঁকে, তন্জরপ সেই সোঁম এম্তর- 

নর্মিত আধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই রুম বর্ষনকাঁরী অংশুরূপী 

আম ভাট! সোঁমকে খাত্বকেরা শোঁধনপুর্কক এক্ডুত করিতেছে । সেই 
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টিন পা পাশা স্পা ৩ শান শা তি ৮ 3৮4... 8 

- 

৩ শশা িীপপেশিপ্পসসপশশ পিল 

৭ পপিশিটী 

শব্দকারী সৌমেন উদ্দেশে স্তৃতিবাক্যগুলি ঘাইয়! মিলিত হইতেছে। নেই 

দৌম তিন আঁধারে স্থাপিত হইধ1 আঁকাঁশস্থিত শক্ত নিবারণকারী ইন্দ্রক 

পরিপুষ্ট করিতেছেন । 

(। যেরূপ উপবন্ত| নামক পুরোহিত হোতাঁকে বলিয়া দেয়, 

তদ্রুপ হে সোম! তুমি শোঁধিত হইবার সময় স্ততিবাঁকাগুলি স্ফর্তি করিয়! 

দাও | যে সমরে তুমিও ইন্দ্র একত্রে যজ্জে উপস্থিত হও, তখন যেন আমর! 

সৌভাঁগ্যশালী ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হই । 

৯৩ স্ন্ত | 

পবমখৃন লৌম দেবত11 প্রতর্দন ধষে। 

১। এই দেখ ঘোঁম বীরপুকষ ও দেনাপতির ন্যাঁয় বিপক্ষদিগে; 

গৌথন হরণ করিবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাঁইতেছেন, ইহার মেন 

ইহাঁকে দেখিয়া উত্মাহিত হইতেছে। যন্তকর্ত। ব্যক্তির! ইহার মথা 

তাঁহার ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাহাঁদিগের সেই কাধ্য সুসম্পন্ন করে 

যে দকল দুগ্ধ আদি বস্ত দেখিয়া হপ্ শীঘ্র আনিবেন, ইনি মেই সক? 

বন্তর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন । 

২। অঙ্গুলিগণ ইহার হরিতবর্ণ অহশু নিপ্পীড়ন করিতেছ | ইহা 

নিস্পীড়িত রূস পবিত্রের নর্ধত্রব্যাপী হইয়াও সংলগ্ন থাঁকি তেছে না (অর্থা 

অক্েশে ছাকা হইতেছে)। সোঁম সেই পবিত্রম্বরূপ রথে আরো 

করিতেছেন | দেই রথে আরোহণপূর্বক সুপণডিত সোম ইন্দ্রের সহি 

স্্রতিখাকোর দিকে যাইতেছেন(১)। 

ও। হে সোম! এই যজ্ঞ দেবতাদিগের দ্বারা আঁকীর্ণ হইয্রখছে, ই 

তোমাকে পন করিবেন, যাহাতে এচুররূণে তোমাকে তাহার! গ 

করেন, তদর্থে তুমি দিপ্যমন মূর্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল ন়্িব 

দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হইতে আসিয়। শোৌঁধিত 

এবং আমাদিগের উপকার কর। 
| 
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(১) এই খকের সীয়ণব্যাখ্য৭ পরিঙার নহে। 
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1 অষ্টক, ৪ অধ্যায়।] ধর্থেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৬ চুক । 

সত 

৪। হে ক্ষরপশীল সোম ! যাঁছতে আমর! পরাজয় ব| নিধন না হই, 

হাতে আমাদিগের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে 

করিত হও। এই জকল বন্ধুনর্গ তাহাই কাঁমন! করিতেছেন । আমিও 
তাহাই কামনা করিতে'ছ। 

৫ | মোম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহা হইতেই স্তাতিবাকা সমূহের 
উত্পত্তি, ইহা হইতেই ছ্যুলোক ও ভুলোঁক্ক ও অগ্নি ও ুর্য্য ও ইন্দ্র ও 
বঞচুর উৎপাত্তি। 

৬। এই সোম শব্দ করিভে করিতে গবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন, 

ইনি দেবভাঁদিশোর মধ্য ব্রহ্ধা, ইনি কবিদিগের শব্দবিন্যাঁস স্র্ভি 

ক্রয়! দেন, ইনি মেধাবীরিগের মধ্যে খষি তুল্য, ইনি বনচাঁরী পশুদিগের 
ধ্যে মহিষবত; গৃধূদিগের পক্ষে পক্ষিরাঁজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি 
নামক সর্বব প্রধান অস্ত্। 

৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্কে প্রেরণ করে, তদ্রুপ সোম ক্ষরিত *ইতে 
হইতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্ততিবাক্ প্রেরণ করিতে- 

হন, ইনি অন্তর্যামী) ইনি ছুর্নিবাঁর বীর্য ধাঁরণপুররবক শব্দ করিতে করিতে 
বপক্ষের গোঁধন লইবার উদ্দেশে শক্ত সৈন্যে প্রবেশ করিতৈছেন। 

৮। হে সোম! তুমি মত্ত্ুতীর উৎপাঁদক; তোমার সহশ্রধার! ক্ষরি- 

তছেও তুমি শক্রদিগকে সংহাঁর কর। তোমার নিকটে কেহ যাঁইতে 
গারে না) এতাঁদৃশ তুমি বিপক্ষ টসন্যের দিকে গমন কর। হে হ্ষরণ- 
গীল সৌঁম! ভূমি পণ্ডিত; তুমি গাঁভীদিগ্রকে প্রেরণ করিতে করিতে 
তামার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের এতি প্রেরণ কর। 

৯| সোম প্রীতি উত্পাদন করেন; তিনি চমতকার; দেবতারা 
হার নিকটে যান; তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করিবার জন্য সহত্ধাঁর! 
ারপপুর্র্বক মহা বেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘে'টকের ন্যায় যাঁইতেছ্টেন | 

১০। সেই সোঁম আমাদিগের পুর্বপুকষদিগের উপার্জিত বসত; 
টাহীর অশেষ ধল আছে; তিনি জস্ম মাত্র জলে শোঁধিত হয়েন; 
স্তরফলকে তাহাকে দিম্পীড়িত করে। তিনি হিৎসকদিগের হস্ত 
ইতে রক্ষা করেম। তিনি তাঁবৎ প্রাণীর রাজা । তিনি গোধিত হইতে 

ইতে যঞ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধাতি দেখাইয়া দিতেছেন। ছা 
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শু শশা শশী শশার পপ তি পিস সস পাস 

১১ হে ক্ষরণশীল সৌম! আঁমাদিগের আুবোধ পুর্বপুকষের| 

তোমাকে আশ্রয় করিয়। পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তুমি দুদধর্ধভাবে 

বিপক্ষদিগকে ছিংসাঁ করিতে করিতে রীাঁক্ষপদিগকে তাঁড়াইয়। দেও, 

আমাদিগকে ঘোটক ও সৈনা ও ধন প্রদান কর। 

১২। যেরূপ তুমি মনুব জন্য ক্ষঠিত হইয়াছিলে, অন্ন দিয়াছিলে, 

বিপক্ষ সংহার করিয়াছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্ত দিয়াছিলে এবং 

হোমের দ্রবা পাঁইয়াছিলে; তদ্রেপ এখন ক্ষরিত হও); ধন দান কর) 

ইন্দ্রকে আশ্রয় কর; যৃদ্ধে মন্ত্রসমুহ উৎপাদন কর । 

১৩ । হেসোম! তুমি যজ্ঞবাঁন্, অর্থাৎ যজ্ৰ তোঁমাঁরই ; তোমাতে 

মধু আছে; তুমি জলের বস্ত্র পরিধাঁন করিয়! মেষলোৌমমর উন্নত আঁধারে 

ক্ষরিত হও | তাঁহার নিন্নস্থিত স্বৃতযুণ্ত কলসে যাঁইয়! উপবেশন কর, 
ইন্দ্রের যত পানীয় বস্ত আছে, তুমি সব্(পেক্ষা আনন্দকর ও মত্বতাঁজনক। 

১৪ | হে সোম! তুমি আকাশ হইতে বঁটির আঁকারে সহশ্রধারায 

ক্ষরিত হও) অশেষ বস্তু আহরণ কর; অন্নবিহরণ কর | এই দেবতার 

নমাকীর্ণ যদ্ মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর 7 দুধোর সহিত 

মিশ্রিত হইয়! আমাদিগের পরমায়ু বন্ধন কর। 

১২) এই সেই সোম স্তবের সহিত ক্ষরিত হইতেছেন; বেগবান 

ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদিগকে ছাড়াইয়] যাঁইতেছেন | গাঁভীর অতি 

চহ্ংকাঁর দুপ্ধের নায় ইহার আস্বাদন; প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি মুবিধ| 

করিয়! দেন; নুশিক্ষিত ও মুবশীভূত অশ্খের ন্যায় ইনি কার্যযোপযোগা 

হয়েন। 

১৩| হে সোম! তোমার যুদ্ধীজ্্র অতি নুন্দর ! লিপ্পীড়ন করিরা 

তোমীকে নিশ্পীড়ন করিতেছেন; তোমার সেই যে মণোঁহর দূর্তি, যাহ 
আচ্ছদিত আছে, তাহ! ধারণ কর। যখন আঁমাদিগের অন্ন কামনা 

হয়, তখন ঘোঁটকের ন্যাঁয় তুমি অন্ন আহরণ করিয়! দাও । হে দেব সোঁম! 

তুমি পরমীয়ু বৃদ্ধি কর; গাভী আহরণ করিয়া দাও। 

১৯) হরিতবর্ণ সোম যখন বাঁলকের ন্যায় জন্ম গ্রহণ ৰরেন, তখন 

দেবতার] ইহার গাত্র মার্জন1 করিয়! দেন, ইহাকে সপ্ত প্রকার অস্কারে 



৭অষ্টক, ৪ অধ্যাঁয়।] খথেদ সংহিতা । [৯ মণল, ৯৬ তৃক্ত | 

স্শ্শি শাশি ীশীশিত ৩ তি শি শিপিশি সী স্্পািশশশ্ি শশা 

ম্ুশোতিভ করেন। পরে বুদ্ধিমান সোঁম কবিতা প্রাণ্ড হইঘ্রা নিজে কৰি 
হইয়া! শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করেন । 

১৮। সোঁমের মন খধি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পাঁয়) সোঁম সকলি 

দেখেন, সহত্র প্রকার তাহাঁরভ্তব; কবিদিগের পদ ল্থলিত হইলেই তিমি 
বলিয়া দেন । তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লেক অর্থাৎ ক্যর্গধামে যাইতে 
উদ্যত হইয়া বিরাটি অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইঞ্জের সঙ্গে দীত্তে পাইতে- 
ছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে । 

১৯। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দোঁম পানপাত্রে বসিতেছ্েন(২); ভিন 
এক পাত্র হইতে পাত্রাস্তরে বিচরণ করিডেছেন; তাহার দাহায্যে গোধনের 

লাভ হয়, তিনি দ্রবময়) তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন) তিনি জলে 

তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়] তাহার চতুর্থ স্থান কলদের 
মধ্যে যাইতেছেন । 

২০। সেম নুন্দর পুঁকষের ন্যাঁর আপনার শরীর পরিস্কার করিতে- 

ছেন, তিনি ঘোঁটকের নায় ধন দান করিতে ধাবিত হইতেছেন, যেমন 

₹ষ যুথের দিকে যাঁয়, তিনি কলমে যাঁইতেছেন; তিনি শব্দ করিতে 

করিতে নিম্পীড়নেপযোঁগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিসারিত হইতেছেন । 

২১। হেমোম! প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তৃত করিয়াছেন, তুমি 

ক্ষরিত হও । শব; করিতে করিতে মেষলোমের অন্ধ ভাগে বিস্তারিত হও, 

ঢুই ফলকের উপর ক্রীড়! করিতে করিতে কলসে প্রবেশ কর । তোমার 

আনন্দকর রস শোঁধিভ হইয়! ইন্্রকে মত্ত ককক। 

২২1 ইহার বহুত বৃহৎ ধাঁরগুলি চতুর্দিকে বিস্তু ত হইল। দুগ্ধের 

সহিত মিশিত হুইয়! ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলনে প্রবেশ করিলেন ৷ ইনি গাঁন 

করিতে পটু, অতএব গাঁদ করিতে করিতে এই পণ্ডিত আদিতেছেন, লম্পট 

কোন বন্ধুব্যক্কির গ্রণয়িনীর দিকে যেরুপ যায়, সেইরূপ আগ্রহের সহিত 
আদসিতেছনে 

২৩। হে ক্ষরণশীল ! শক্রদিগকে নংহার করিতে করিতে আঁসিতেছ। 

বেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায়, সেইরূপে আদিতেছ। ভোঁমাকে 
০ শো তিশিশিটি শশা লিপি শী তি শীশিশী পাাশিশািশেস্পিপশপিপা পিপি পেশ সপেপ পপ পীপাপিশী শি? ত 

(২) শ্যেনপক্ষীন লহিত তুলন1। 

১৩৫৯ 



৭ আষ্টক, ৪ অধ্যায় ।] খগ্বেদ সংহিত। [ ৯ মণ্ডল, ৯৭ হজ । 

7টি নিলি 8 ুঁ৩১৫০১০ ্ঙশর্াশশ্াশী শশা াাশ্িটাি তো টি ল্য 

চতুর্দিকে স্তব করিতেছে | যেরূপ পক্ষী উডভীন হইয়! বনে যাঁইয়। বসে, 

তদ্তরপ সোম গোধিত হইতে হই. কললে যাঁইর! বসিতেছেন। 

২৪ | হে দোঁম! ক্ষরণ কালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণী- 

বর্গের ন্যায় চলিতেছে; তাহারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নি্পীড়িভ 

হইয়! আসে । দৈবকণ্মনিষ্ঠ ব্যক্কিদিগের কলসের মধ্যে আঁদীত হইয়। 

সেই উজ্জ্বল সর্র্বজন কাঁমনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করিতেলাগিলেন | 

৯৭ সুস্তু। 

পব্মান সেম দেবত)। ৰনিষ্ঠ খষি। 

১। হুবর্ণের দণ্ড এই মোমকে আঁহ্াদিত কব্রিল ; তদ্দার। শোঁধিত 

হইয়। ইনি আপনার রস দেবভাঁদিগের নিকট আঁনয়ম করিলেন। যেরূপ 

ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনিশ্মিত ভবনে যান, 

তন্তরপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পৰিত্রের চতুর্দিকে 
যাইতেছেন। 

২। তুমিযুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্তু পরিধান করিয়া) 
তু্ি মহাকবি, অনেক প্রক|র বর্ন! পাঠ করিতেছ, তুমি শোঁধিত হইতেছ, 
ুই ফলকের উপর বিস্ত/রিত হও | তুমি পণ্ডিত এবং যজ্জের বিষয়ে সতর্ক 
ও সাবধান। 

৩। সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশসম্বী অপেক্ষা অধিক 

যশস্থী, তিনি ভামাদ্রিশের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্বানস্থিত পবিত্রে 

শোধিত হুইতেছেন। তুনি শোৌঁধিভ হইতে হইতে শব্দ কর, আগমন কর। 

তোঁমর1 অর্বদ|! আঁমাদিগকে স্বম্তিবাক্যের দ্বার রক্ষ! কর। 

৪1 তোমরা গাঁন ধর । এস দেবতাঁদিশেকে অর্চনা করি 1 বিপুল 

অর্থ জাঁভের জন্য ফোমকে প্রেরণ কর | তিনি দৈবকর্দমনিষ্ঠ। তিনি 

সুস্বাছু ছইয়1 ক্ষরিত হইতেছেন, কলসের মধ্যে বসিভেছেন। 

0 ॥ সোঁম দেবতীদিগের বন্ধুত্ব লাঁভ করিতে করিতে মত্ত] উৎপাঁদন 

করিবার জন্য সহমত ধারায় ক্ষরিত হইতেছেন ( মনুষ্যণণ তাহাকে আর 

করিতেছে, তিনি আপনার পূর্বতন স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিশিউ 

সেভাগ্যন্লাভের জন্য তিনি ইঞ্জের নিকট গেলেন। 

৯৩৬০ 



৭ অষ্টক, ৪ অধাীয়।] খণ্েদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৯৭ সুক্ত । 

৩। হে উদ্ুল! ক্তবকর্তীকে ধন দিবার জন্য এস। যুদ্ধোর জন্য 

তোঁমাঁর উৎপাদিত মনত ইজ্জকে প্রাপ্ত হউক। রথে আঁরোঁহ্ণপূর্লণক 

ন্বেতাঁদিগের সহিত যাঁও, অন্ন লইয়া এস। তোমরা সকলে ন্বস্তিবচনের 

দ্বার আমাদিগকে রক্ষা! কর। 

৭। উশনার ন্যায় কবির বুটন উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব 

সোঁম দেবতাঁদিগের জন্বা রৃত্তীস্ত কহিতেছেন। ইহার ব্রত অতিমহও, 

ইনি সাঁধুদিগেরই বন্ধু, ইনি পবিব্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করিতে 
করিতে বরাহ গতিতে আসিতেছেন। 

৮ | সোঁমরসের অভিষেকগুলি হংমের ন্যাঁষ যঙ্জগৃহ মধ্যে বেগে 

এবেশ করিল, কারণ দীপ্তিশালী দোঁমদের উপস্থিত | বন্ধুণীণ মেই জর্দা 

তেজস্ী বাঁদ্যবাঁদনকাঁরী সোঁমকে একত্রে মিলিত তইয়] বর্ণন! করিতেছে । 

৯ তিনি যশস্বী পকষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন। তিনি অবলীল1- 

ক্রমে ভ্রীডী করিতেছেন, গাভীগণ তাহার সঙ্গে যাইতে পারে নাঁ। ভিনি 
তীক্ষ শৃক্জ সথণালনকাঁরী রৃষের ন্যার আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, 

সেই নরল স্বভ|ব সে|ম দিবারীত্র উদ্বুল হইয়। থাঁকেন। 

১০। গ]তী দুধে পরিপুষ হইয়! ফোঁঈকের ল্যার সোম ক্ষরিত 
হইতেছেন। তিনি ইন্সের বলাধাঁন এবং মত্ত উৎপাদন করিডেছেন। 

তিনি রাক্ষস মংহার এবং বিপক্ষ পরাঁভৰ করিতেছেন, তিনি বলশালী 

গাজা, তিনি সব্ব প্রকার কাম্যবস্ত উৎপাদন করেজ। 

১১) মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাহুক্ত হইয়! প্রস্তরফলকে দিম্পীড়িত 
সোঁম মেষলোঁমের মধ্য দিয়] ক্ষরিত হইতৈছেন। তিনি ইজ্ের সহিত বন্ধুত্ব 

করিতেছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ত! উৎপাদন 

করিতেছেন । 

১২। সোঁমদের তোধিত ছইতে ছইতে আঁমাদিগের প্রিয়বন্ত দিবার 

জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি দেবতাঁদিগের নিকট আপনার রম লইয় 

যাইভেছেন। ঘে কালের যে ধর্মকর্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন | উচ্চ- 

স্থানস্থিত মেষলোমঘর পবিত্রের উপর দশ অস্তুলি তাঁহাকে লইয়া গেল। 

১৩ | রূসবর্ষণকাঁরী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করিয়া 

উঠিলেন। গভীদিশকে শব্ধ করাইতে করাইতে তিনি হ্যালোকে ও ভুলোকে, 
১৪8৬ 



৭ অষ্টক, ৪ অধণায়।) খপ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৭ তৃক্ত। 

পি ০28 _ পাটি একি শ ৪ 
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গমন করে | ইন্দ্রের বজের ন্যায় তাঁহার শব্দ শুন! যাঁইতেছে। তিনি 

আঁমাঁদিগের এই স্তরতিবাঁক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে করিতে যুদ্ধে 

যাইতেছেন । 

১৪। ছে রসশাঁলী সোম! দুক্ধীসহযোগে তুমি রদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। 

তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাইতে চাঁলাইতে আসিত্তেছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন 

ধাররপে ক্ষরিত ছইয়। আমিতেছ। আমর! ইজ্রের উদ্দেশে তোঁমাকে 

সেচন করিতেছি । 

১৫। ভুমি মার উৎপাদনকারী, মণ্ততাঁর জন্য ক্ষরিত হও । 

জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর । ভোঁমাকে চতুর্দিকে 

সেচন কর! হইয়াছে, তুমি উজ্জুলবর্ণ ধারণপুর্বক গোৌধন লীভের নিমিও 

আশীমন কর। 

১১1 আমাদিগের এই সকল স্তব গ্রহণ কর, আঁমাদিশের সুগম পথ 

করিয়। দাও) অ্ম।দিগকে নান! একার কাম্যবস্ত দিতে দিতে প্রকা 

কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আঁমাদিগের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মু্গারের 

ন্যায় নিবারণ কর। উচ্চস্থণনস্থিভ মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার 

আকারে আগমন কর। 

১৭। তুমি আম।দিগের জন্য দিব্যলৌক হইতে এরূপ ফি আনিয়া 

দাও, যাঁহা। শীত্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইয়। আমাঁদিগের কল্যাণ 

বিধান করে এবং স্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এই সকল 

বায়ু প্রেমীস্পদ পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে অন্বেষণ করিতে কণিতে তুনি 

আগীমন কর। 

১৮1 আঁমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাঁপের বন্ধন মৌচন করি 

দাও । শোধিত হইতে হছতে তমি আমাকে সরল পথ দেখাইয়| দ1ও এবং 

বলশালী কর। হে মৌম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন ভুমি 

ঘোউকের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলে । হে দেব: এই ব্যক্তির এই গৃহ 

রহিয়াছে, তুমি আগমন কর । 

১৯। দেবতাঁবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ছে মত্ততাঁর জন্য ভৌমাঁর সের 

কর হইতেছে) তুমি উচ্ষস্থানগ্থিভ মেষলো'মময় পবিত্রের উপর ধারা? 

আঁকার্রে আগমন কর। তুমি সহতধারা ধারণপুর্ববক সবন্দর গন্ধবিশিষ 
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হইয়| অবারিত বেগে উপশ্থিত হও, যেহেতু তোঁমাঁকে উপস্থিত ব্যক্ষি- 
বর্ণের নিমিত্ত অন্ন আঁতরণ করিয়! দিতে হইবে । 

২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করিয়। দিলে এবং রথে 

যোজিত ন! থাকিলে ঘোউকের] জ্রতবেগে ধাবিত হয়, তদ্ধপ এই সমস্ত 

শুত্রবর্ণ উজ্জুল সোঁমরস ধাবিত হইতেছে, পাঁন করিবাঁর জন্য তোঁমর| নিকট- 

বত্তাঁ হও। 

২১। হেসোৌঁম! এই দ্রেনসমাঁগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকাঁবে পাতে 
গাত্রে ক্ষরিত হও, সোঁম আমাদিগকে প্রচর পরিমাণ কাম্যবস্ত এবং ধন 
এবং বীরপুক্রপেখ্র প্রদান ককম । 

২২। যেই মাত্র ভক্তিপুণ অন্তঃকরণ হইতে স্তত্তিবাক্য নির্গত হয়, 
অথবা যেই মাত্র অতি চমণ্ডকাঁর যজ্জীয় ভ্রব্যঅন্গষ্টান কাঁল আহরণ করা হয়, 

অমনি গাভীর হৃপ্ধ সাঙিলাষে সোঁমের দিকে যাইয়! থাকে, তিনি তৎকালে 

কলমের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তিনি যেন উহাঁদিগের প্রেমাঁস্প্দ 
স্বামীর তুল্য। 

২৩। এই ন্বর্গলোৌকবাঁলী শুপঞ্ডিত দোম, যিনি দাঁতাঁদিগকে দান 
করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের জীর্দ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্জের 

নিমিত্ত যঙ্ঞাঁয় রদ সেঃন করিতেছেন। ইনি ধর্মকার্ধের সহায়স্বরপ, 

ইনি বলশালী রাজাঁব তুলা, দশ অঙ্গুলী ই'হাঁকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত 
| করিযাছে। 

২৪।॥ সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদিগের রাজ, ইনি পবিত্র ধারার 

আকারে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্যবর্গ, এই দুই বর্গের নিমিত্ত 
হই প্রথারে আগমন করেন । ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দর রূপে অনু- 

ঠ্িত যঙ্জের অনুষ্ঠীনকণ্পে ইনি সহায়তা করিতেছেন। 

২৫1 অন্বরীন করিবাঁর জনা, ইন্দ্র এবং বাঁয়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই 

সেম ঘোঁটকের ন্যায় আনিতেছেন। সেই তুমি আমাদিগকে গুচুর পরিমাণ 

নান] প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের 
নিমিত্ত ধন আঁনিয়! দাও । 

২৬। এইযে অমস্ত সোমরূল দেবতাঁদিগের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে 

ধাহাদিগকে মেচন করা হইতেছে, তাহারা আমাদিগের গৃহ, ন্তানসন্তুতি 
১৩৬৩ 
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সমাকীর্ণ করিয়! দিন। ভালরা জব প্রাপ্ত হই্র| যজ্ঞের উপযোগী হইতে- 

দেন, ত্াহাঁরী তাবৎ লোকের কামনীয়, তীহার! হোমকর্ত। পুরোহিতদিগের 

নায় দেবতার পুজা করেন, তীহাদিগের তুল্য আনন্দ বিধানকাঁরী কেহই নাঁই। 

২৭। হেদেব! দেবতার! তোমাকে পান করেন) এই দেবতা সমা- 

বীর্ণ যজ্ঞে ক্ষারত হও, প্রচুরদ্ূপে তোমার পান হইবেক। যুদ্ধে তেন 

আমর! বলশাঁলী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই; তুমি শোধিভ হুইতে হইতে 

ছালোক ও ভুলোককে আমাঁদিশের পক্ষে শুভকর করিয়! দাও । 

২৮। ধারার সহিত মিলিত হইয়, তুমি অশ্খের ন্যায় শব্দ করিলে, 

তুমি ভয়ানক সিংহের না'ষ, মানস অপেক্ষাঁও অপ্দেক বেশশালী। অতি 

সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সেই পথ দিয়! আমাদিগের সুখ ও 

মনের প্রসন্নতার জন্য হ্রিত হও। 

২৯ দ্রেবতাঁদিগের জন্য উত্পন্ন হইয়া] ইনার শতথারা প্রস্তুত 

হইল। কবির সহত্র একারে মেই সমস্ত থারার শোধন করিতেছেন, 

হেসোঁম! বর্ণের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করিয়া দাও; তুমি প্রকাণ্ড ধন 

সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়। থাঁক। 

৩০। স্বর্গীয় পদ্ণের ন্যায় তাহার ধারাস্থ্ট হইল, পিনের অধিপতির 

ন্যাঁয় সেই পণ্ডিত মিত্র দেবতাঁর নিকটে যাইতেছেন। €যরূপ পুত্র নান! 

প্রকারে পিতাঁর উপকাঁর করে, তদ্ররপ তুমি এই ব্যক্তিকে সর্বত্র জয়ী কর। 

৩১। তোমার মধুময় ধারাঁদমস্ত প্রভুত কর! হইল, পরে তুমি মেষলোম 

অতিক্রমপূর্াক শোধিত হইলে । হে ক্ষরণশীল! তুমি ছুপ্ধের আধারে 

গেলে; তুমি উৎপন্ন হইয়ণ স্তাতিবাক্ের দ্বার| সু্যকে এীত করিলে। 

৩২। হে শুভ্রবর্ণ সোঁম! তুমি যঞ্জের গথে শব্দ করিতে করিতে অমৃতের 

আঁধারের ন্যাঁয় শোভা পাইতেছ। তুমি মতততর জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত 

হইতেছ । তোমার স্তবের জন্য কবিদিগ্রের বাক্য স্কৃর্তি হইতেছে। 

৩৩। হে সোম! তুমি আঁকাঁশবিহারী নুপর্ণ(১), নিঙ্ন দিকে দৃর্টিপাত 

কর। দেবতাদিগের সমাগমস্থানন্বরূপ এই যজ্জের কার্যে আপনার 

পিরিতি ররর রি সির 

/ ৃ্ (১) গগনবিহারী স্থুপর্ণের সহিত সোঁমের তূলন1 | 
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শশীশশশী্ীীপীপীপিসিপাশাশ 

শরাঁগুলি বিস্তারিত করিতেছ। সোঁমের আঁধারভুঙ কলদের মধে/ প্রবেশ 

চর। শব করিতে করিতে ুর্যোর কিরণে গমন কর। 

৩৪1 সোম বহনকর্কা, তিনি তিন একার বাঁক্য উচ্চারণ করেন, সেই 
দকল শব্দঈ বজ্ঞানৃষ্ঠালের আশয়ন্রূপ ও স্তাঁতার অনুষ্ঠানের উপযোগী । 

য় রূপ গাঁভীগণ সন্তাঁধণ করিতে করিতে রৃষের দিকে যাঁয়, তদ্রেপ 

স্তিবাকাগুলি সাঁভিলাষে সোমের দিকে যাইতেছে । 

৩৫। নবপ্রন্থুত গাঁভীগণ সোঁমের কাঁগন| করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ 
স্বর দ্বার! সোমের সম্ভাষণ করেন । সোম প্রস্তুত হইতে হইতে ঘ্বৃতাঁদি 

হযোঁঞে শোধিত হইতেছেন । ত্রিষ্টুছন্দঃ সোমকে স্তব করিতেছে । 

৩৩) হে লোম! তোঁমাঁকে সেচন কর] হইতছে। তুমি শোধিত হইয়| 

ক্ষরিত হও, যাঁহাঁতে আমাদিগের কলাণ হয়, উচ্চস্বরে রব করিতে কার্তে 

ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। অ্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর | 

৩৭। সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান সোম শোঁধিত হইয়! যজ্ঞস্থলে 

সবের মহিত ভিন্ন ভিন্ন পাঁন পাত্রে উপবেশন করিলেন । প্রধান প্রধাঁন 
মুনিপুন পুরোহিতগণ আদরের সহিত ছুই দুই জন ক'রয়! তাঁহার গুণকীর্তুন 

করিতেছে। 

৩৮1 তিনি শোধন ভইয়| যেন তুর্য্যের নিকটবত্বর্ হইলেন, তিনি 

দ্ুলৌক ও ভূলোককে আপন জ্যেোঃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ 

যেন ভাহার সাহায্য প্রাপ্ত হন; যেরূপ কেহ কোন কাঁ্ধ্য করিলে তাহাকে 

বেতন দেওয়! হয়, তদ্রপ তিনি যজ্ঞকর্তীকে ধন দেন । 

৩৯। তিনি রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঞ্নদ্ধি সম্পাদন করেন) রসসেচনকাঁরী 
সোম শোধিত হুইয়! আপনার জ্যোঃতিদ্বারা! আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। 

তাহার আশ্রয় পাইয়া অশেষ জ্ঞানসম্পনন আমাদিগের প্রর্বগুকষগ্ণ 

পর্বত হইতে গাভী আহরণ করিয়াছিলেন। 

৪০। রসের অমুদ্রত্বরূপ নেই পগোঁম প্রথমেই কউ হুইয়! শব্দ 
করিলেন, তিনি লর্বভূতের রাঁজ|, তাহ! হইতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী 
জ্যোঃতিম্ময় সোম নিম্পীড়িত হুইবাঁর সময় উচ্চস্থাঁনস্থিত মেষলোঁমময় 
গবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিএাপ্ত হইলেন । ২ 

১৩৩৫ 
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১ পি শিপাীটি শশী 
হাল লি ২ শিস 

৪১। যিপুলমৃর্ত্ি দোঁম মহত কার্ধ্য করিয়াছেন, তিনি দেবতাঁদিগের 

নিকট প্রচুর বটি চাহিয়া! লইলেন। তিনি ক্ষরিত হইয়। ইন্দ্রের বলাঁধাঁৰ 

করিলেন, স্থ্য্ের ওজ্বল্য উৎপাদন করিলেন ! 

৪২। হে সোম! ক্ষরণকাঁলে তুমি যন্তকার্ধ্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে 

সত্ব কর, মিত্র ও বকণ এবং বাঁয়েক মত্ত কর) মৰকত্গণের দলকে মন্ত কর, 

হে সোম দেব! জকল দেবতাঁকে মত্ত কর। ভু[ুলোক ও ভুলোঁককে মর কর। 

8৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নট কর। শত্রদিগের বেগের 

বাঁধ! দ1ও । গাভীর ছু ও জলকে আশ্রপ্র কর। তুমি ইজ্জের সথা, আমর 

তোমার সখা। 

8৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ কবিয়! দ1ও, ধনের প্রঅবন এব
ং সন্তান- 

সম্ভতি ও ধন ক্ষরণ করিয়| দাঁও। তুমি ক্ষরিত হইয় ইন্দ্রের রসনায় নুন্যাদূ 

হও, আকাঁশ কইতে আমাদিগকে ধন আহরণ করিয়! দাঞ্ড। 

৪৫। সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হইলেন, তিশি ঘোটকের 

ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যাঁয় সবেগে নিশ্গের দিকে গেলেন | তিনি 

শোঁধিত হইয়! ডলের আধারে বসিলেন, তিনি জল ও ছুগ্ধে মিশ্রিত 

হইলেন। 

৪৩। এই সেই বুদ্ধিমান দোঁম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হইতেছেন, ভক্তের 

দিকে যাইতে তীহাঁর বিশেষ ত্ুরা আছে । তিনি সকল দিক .দেখেন, 

[ভনি প্রধান, ডাহার তেজই যথার্থ । দৈবকন্মনিষ্ঠ ব্যক্জিদিগের মূর্ভিমান্ 

অভিলাষের ন্যাঁয় তাহার ক্যাট হইয়াঁছে। 

8৭1 এই দোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত শোঁধিত হইতেছেন, 

সুধদৌহনকারিণী কন্যার জ্যোঁচতি ইহার নিকট অন্তর্ধান হইয়! যাইতেছে। 

ইলি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এই ত্রিমিশ্রিত মৃত্তি ধারণপূর্বক শব্দ করিতে 

করিতে জলের মধ্যে যাঁইতেছেন্দ, যেরূপে হোমকর্তী পুরোহিত সভায় গমন 

করেন । 

৪৮ | হে দোঁমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হইতে অতি নুন্াদূ 

হুইয়। জলের মধ্যে ্ষরিত হও ] গোঁধিত হইয়া! তোমার রল মধুবত। ঘগ্ 

ভ্রোমারই )* তুমি হুর্ধাদেবের ন্যায়, তোমার ভবই বথার্থ। 
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৪৯। শোঁধিত হইয়! স্তব লইতে লইতে বাঁয়ুর পানের নিমিত্ত যাও, 
মিত্র ও বকণের দিকে যাও; মাঁনস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাঁও) বৃষ্তি- 
বর্ষণকাঁরী রথান্ধ্য বজ্রধাঁরী ইন্দের দিকে যাঁও। 

৫০। তুমি এস, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন কর, 
তুমি শোঁধিত হইতেছ, অনায়াসে দোহন কর! যায়, এই প্রকার গাতী লয়! 
আইস। মনের আহ্লাদদ!য়ী এচুর সুবর্ণ লইয়! আইল এবং রখযুক্ত অশ্ব 
আনয়ন কর। 

৫১। স্বীয় নানাবিধ সম্পত্তি আঁমাদিগের দিকে লইয়! এস। 
শোধিত হইতেছ, সর্ধপ্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাহাতে আমরা 
জমদগির ন্যায় খবিজনেচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস। 

৫২ | এই প্রকারে ক্ষরিত হইয়া! এই নমস্ত ধন আনিয়| দাও । আঁমা- 

দ্রিগের স্তবে ও হোঁমে অধিষ্ঠান কর । তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় 
আন্দোলিত হইয়! ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সন্দ্জন কাঁমনীয় রস 

দান করে। 

৫৩। বিখ।1ত ব্যক্তির বিখ্যাঁত তীর্থে তুমি এই রূপে ক্ষরিত হও, যেরূপ 
পরিপক ফলপুর্ণ বক্ষকে কম্পিত করিয়া! লোকে ফল পাতিত করে, ভদ্দরপ 

সোম ষা্টিসহত্র বিপঙ্গের নিকট ধন হরণ করিলেন(২)। 

, ৫৪). এ সোঁমের এই দুটী বিষয় মহত ও সুখকর, অর্থ।ৎ রম গেচন ও 

রতি পাঠ ইহছাঁতেই তীহার তেঙ্জঃ বৃদ্ধি হর। শক্রদিগকে তিনি ভূমিশাক়ী 
দরিলেন এবং তাঁড়াইয়! দিলেন । হে সোম! শত্রদিগকে দুরীভূত কর। 

হার! অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান ন! করে, তাহাদিগকে দুরীভূত কর। 

৫৫ । ভিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়! তুমি আঁসিয়] থাঁক, 
'গোধিত হইয়] তুমি একটী আধারের দিকে যাও । তুমি ধনস্বরূপ, তুমি 
ীতাকে দান কর। তুমি যজ্ঞকর্তীদিগের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ । 

৫৬। এইবুদ্ধিমাঁন্ সর্বজ্ঞ সোঁম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি বিশ্ব ভবনের 
নাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধাঁর! চাঁলাইয়! দেন, ইন মেষলোঁমের 
(ধ্য দিয়| বাহির হয়| যাইতেছেন। 

(২) ৫৩ও ৫৪ খকে আনার্ধ্যবর্ধরদিগের উল্লেখ। 
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 লী 

(৭। | বিপুল মূর্তি ু দধার্ষ কবিগণ লোমকে আন্বাদন করিতেছেন এবং 

শকুনিপক্ষীর ন্যায় কবিতার প্র উচ্চারণ করিতেছেন। পণ্ডিতের! দণ 

অন্গুলীদ্বার1 ভাঁহাকে চাঁলাইফ1 দিতেছেন। তিনি জলের রমের সহি 

আপনার মূর্তি মিশ্িত করিতেছেন । 

৮৮1 হে ক্ষরণশীল সোম ! তোমীর লাহাঁষ্যে আমরা যেন যুদ্ধ 

কার্ধ্যদক্ষ হইতে পাঁরি । অতএব মিত্র ও বকণ ও অদিতি ও সিন্দু ও পৃথিবী 

ও দুলোক ই*ছাঁরা আমাদিগের পৃজ| গ্রহণ ককল। 

সপ 

৯৮ সুক্ত। 

পৰ্মীন মোম দেবভা1 | অম্ববীষ ও খজিশ্বীন্ ঝষি। 

১1 হে সোম! আঁমাঁদিগের নিকট এতাঁদৃশ ধন লইর়1 এস, যাহাতে 

প্রভূত অন্ন পাওয়া যাঁয়, যাহ! সন্দজনের কামনীয়, যাহাদারা সহস্র প্রকার 

অভীন্ট ফল লাভ হয়, যাহার জ্যোতি অতি চমৎকার, যাহা! বলবানৃকে 

আরও বলশালী করে । 

২। যেরূপ ধোদ্ধ। রথে আরোহণ করিয়া কৰচ ধারণ করে, তুমি 

তন্্রপ নিষ্পীড়িত হইয়! মেষলোমে বিভ্তীর্নহও। সোম কাষ্ঠিদশুদধার 

চালিত হইয়] ধার! প্রেরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন। 

ও। মাঁদকতাশক্তিধারী সোম নি্পীড়িত হইর] মেধলোমের চতু 

দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাহার ধাঁরা যজ্ঞস্থলে উর্ধে যাইতেছে; তিনি 

দীপ্তিশালী হইয়| ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আঁ(িতেছেন। 

৪1 হে সোঁমদেব! জেই তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির গঞ্জ 

সাক্ষ|ৎ ধনম্বরূণ হও .."-হে“মোন.!. তুমি শতসহত্ত্র প্রকার ধন বিতর 

কর । এতে 

£| হে বৃত্রের নিধনবাঁরি! হে ধন স্বরূপ ! হে অনিবার্য বেগশালী 

আমর! নেন তোমার এই সর্বন্থন কাঁমনীয় ধনের এবং প্রচুর অশ্নের অভি 

নিকটে ফ্ঁইিতে পাঁরি। | 
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টিটি রর 23 

৬। সেই সোঁম যখন প্রস্তরফলকে4 উপর স্থাপিত হয়েন। তখন সেই 

যশস্বীকে দশ তশিনী (অন্গুলী) মীন করাইয় দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশাঁলী 

হয় ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমতকার বস্তু হয়েন। 

৭। সেই উত্বন হরিতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধারী সোমকে মেষলোমের 

দ্বারা সর্দতোভাঁবে শোধন করিতছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তি- 

সম্পন্ন হইয়| তাঁবৎ দেবতার নিকটে যাঁইহেছেল | 

৮। এই সোঁম দুযুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া 

তোমর! ইহার রস পাঁন কর। তাহাঁতে তোমাদিগের বলাঁধান হয়। 

তিনি সেই সম, ধিনি পণ্ডিতদিগের জন্য প্রচুর অন্ন স্থ়ি করিয়াছেন । 

৯। ছেদ্যলোক ওভূলোক! হে মন্ুসন্ততিদ্বয়! নেই পর্ধবতবামী সোঁন, 

ঘঞ্জের সময় তেখমাদের উভয়কে ্য্টি করিয়াছেন, উচ্চণব্দ লহকারে তাহাঁ:ক 

আঘাত (ধেঁহলাইতে। করিতে লাগিল । 

১০1 হে সোম! বৃত্রের নিধনকাঁরী ইন্দ্রের জন্য তোঁমাঁকে মেচন করা 

যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয় যজ্ৰ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা 

আসিয়াছেন, তাঁহ1রও জন্য তোমাকে দেচন কর1 যাইতেছে। 

১১। দিন দিন প্রাঁতঃ কাঁলে সোমরস পুরাতিন নিয়মে পবিত্রের উপরি 

ক্ষরিত ছইল | নির্কোধ ছরশ্চিৎ নামক দন্থার প্রতঃকালে তাহাকে 

দেখিয়! অন্তর্ধণন ও দ্রবীভূত হইল(১)। 

: ১২1. হেবুদ্ধিমাঁন বন্ধুণণ! এই দেখ, সেই সোম আঁমাদিগের সন্মুখ- 

তাঁগে উজ্ধল্য প্রকাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আসত্রাণ করিলে কিম্বা ইহাকে 

পাঁন করিলে বল পাওয়ণ যাঁয়, এস, তোমরা আমর! উভয়ে তাঁগ করিয়! লই 

এবং পাঁন করি। 
7 শশী 

(১) এ হুরশ্চিৎ দস্থ্যুর! কাহার) ? 

পি পাস্ছি পি ২ 
১৮৮ 

৯০ 

চরিত 



৭ আষ্টক,৪ অধ্যার |] ধর্ধেক্দ দংছিতা। [৯ মল, ৯৯ হুক । 

শরর্নলর্টত্ল
শশ্ল্্ট্্শ্্

টললীঁললীীীঁল
ীঁ 

৯৯ সুক্ত| 

পবমান লোম দেবত৭ | রেড, শুন নীমক ছই খষি। 

১। এই সুশ্রী অসুর সোঁমের জন্য পুকষের ধাঁরণযোগ্য ধুকে গুণ 

যোজন]1 করিতেছে । পুঁজ! করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অস্মরের জন্য 

শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবতার] দেখিতেছেন(১)। 

২। সোম সমস্ত রাত্রি ধরিয়া! শোঁধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতের! 

ইছঁকে চালাইবার জন্য স্তব আরন্ত করিয়াছেন। ইনি নানাবিধ জনের 

উদ্দেশে ধাঁবিত হইতেছেন। 

৩। ইহার যে অতি চমতকার রস, যাঁহা! ইন্জের স্ষর্ধবশ্রেষ্ঠ পাঁনীয় বস্ত 

শৃহ] গাঁভীগণ এবং প্রাীন পণ্ডিতগণ মুখে ধাঁরণপুর্বর্বচ আন্মাদন করি 

যাছেন, এস সেই রস আমরা শোধন করি। 

৪। শোধন কালে তাহাকে প্রাচীন গাথ!র দ্বার! স্তব কর1 হইল। 

দেবতার নাঁম সম্বলিত অনকে শব তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল । 

৫। যজ্জঞের ধাঁরণকর্তা রমসেচনকারী সোমকে মেযলোমে শোধন 

করিতেছে । পণ্ডিতগণ দেবতপিগের নিকট অগ্রে সংবাদ দিবার উদ্দেশে 

তাঁহাকে ছুত হইবার জন্য প্রার্থন! করিতেছেন । 

৩। যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আঁধাঁন করে, তদ্রণ 

সর্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্কিসম্পন্ন সোঁম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করিতেছেন, 

ইনি স্তবের স্বমী, স্তরতিবাক্য চাহিতেছেন । 

৭। সোৌঁমদের দ্বতাঁদিগের উদ্দেশে এত্ত হইয়াছেন, কর্দিিষঠ ব্যক্তি 

গণ উহাকে শোঁধন করিতেছেন । ইনি পবিত্রজলে প্রবেশ করিতেছেন' 

অভিপ্রায় যে অশেষ বস্ত্র দান করিবেন । এবেশ কাঁদে বিলক্ষণ জানা 

যাঁইতেছে। 

৮) হে সোম! নিম্পীড়লের পর তুমি বিস্তত হইয়াঁছ, অধ্যক্ষগণ 

তোমাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিতেছেন | তুমি ইন্দ্রের সর্বশেঠ এীতিক? 

পানীয় স্বন্জপ হইয়া] পাত্রে পাত্রে যাইতেছ। 
স্পা 

এ সলিল 

(১) অর্থাৎ (ছাকনি) বিস্তার করিতেছেন। লায়ণ। 

১৩৭৩ 



4ল্স্টক, ৪ অধ্যায়।] খগ্বেদ সংহিত1। [৯ মৃণল,১০০ সুত্র 

টুল লঙ্কা শশী পীশ্টিিিশিিটাটীীপীটী 

১০০ সুক্ত। 

বি ও দেবতা পুর্ধ্ববৎ | 

১। দুদ্ধর্ঘ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রন্দ রমণীয় সৌঁমকে স্ব করি- 
তেছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, ইহাঁকে জননীর! ন্নে হভরে লেহন 

করিতেছেন। 
২। হে সোম! তুমি শোঁধিত হইতে, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করিয়া 

দাঁও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্বপ্রকার ধন সমর্পণ করিয়! থাঁক। 

৩। যেরূপ মেঘরুষ্টি করে, তুমি তদ্রুপ চমতকার স্তব রূচন1] কর। 
হে সোঁম ! তুঁশি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দুই প্রকার ধন বিতরণ কর। 

৪ । যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রপ হে 
মোম! নিস্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অঠিক্রম- 
পুর্ব্বক ধাবিত হইতেছে । 

৫ | হে কবিসোঁম! তুমি, ইন্দ্র ও মির ও বকণের পাঁনের জন্য 
ওস্তত হইয়াছে, তুমি ধারাঁরূপে ক্ষরিত হও, তাহাতে আমাদিগের কর্ণ্ম 

সম্পন্ন হইবেক, আঁমর বলশালী হইব। 

৩। হেসোঁম! তোঁমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তোঁমাঁর তুন্য অন্ন- 

দাঁভী কেহ নাঁই। তোঁমার ন্যায় মধুর কিছুই নাঁই। ইজ্জ, বিষ ও তাবৎ 
দেবতাঁর জন্য, ধাররূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। 

৭ যে সময় তোমাকে রাঁখিয়! দেওয়! হয়, সেই সময়ে, যেমন 

গাঁভীগণ সদ্যে'জাত বতসকে ম্নেহভরে লেহন করে, তদ্রপ তোঁম।কে 
তোমার ছুদ্ধর্য জননীর] (অর্থাৎ যে জলে সোঁমরস ঢাঁলিয়! দেওয়] হয় সেই 

জল) তোমাকে লেহন করিতেছে । 

৮1 হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধাঁরণপুর্ববক প্রচুর অন্ন 
আহরণ করিতে যাইতেছ। দাতা! ব/ক্কির তবনের তাঁবৎ অন্ধকার তুমি 
নিজবলে নষ্ট করিয়া! থাঁক। 

৯। তোমার কার্ধ। কি মহ । তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ 

করিয়া! আছ। হে ক্ষরণশীল! মহত্ত্ব এনরশনপুরর্বক তুশি কবচ ধারণ 
(অর্থ(ৎ যুদ্ধবেশ ধারণ) করিয়! থাক। 

১৩৭১৯ 
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৭ আষ্টক, ৫ অধ্যাঁয়।] ধর্থেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ১০২ সৃক্ত। 

প্ললজ। 

১৫। তিনি বীর, তাহার কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য জাছে, তিনি শুণ্তের 

ন্যায় ব্যর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্তী নিজ গৃহে যাঁনঃ 
তন্তরপ তিনি কলসে যাঁইতেছেন। 

১৬] মেষের লোমের ভিতর দিয়া সোম গোঁচর্দের উপর ঝরিতেছেন, 
রস বর্ষণ এবং শব্দ করিতে করিতে ইনি উজ্জ্বল ঘূর্তিতে ইন্দ্রের ভবমে 
চলিলেন। 

১০২ সু । 

পবমান সোম দেবতা । ত্রিত খষি। 

১। এই দেখ জলের পুক্্র সে।ম, যজ্জের উপযোগী নিজ রস চালাইয় 
দিতেছেন, ইনি ছুই ধাঁরাঁতে বিভক্ত হহইয়! যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিভ 
মিশ্রিত হইতেছেন। 

২। ত্রিতের যে ছুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম 
তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া! ছুই ফলক পৃথক করিলেন, অমনি পুরো 
হিতগণ সপ্তপরকার ছন্দ আৰৃত্বি করির| প্রেমাস্পদ সোঁমকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। 

' ৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিম্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই 
ত্রিগুণিত রস তোৌঁমাঁর ধাঁরাঁতে ধারণ কর। সামগাঁনের সময় ধন আনিয় 

দাঁও। কর্মিষ্ঠ পুরোহিত ই'হারি স্তব রচন1 করিতেছেন । 

৪। যখন সোম জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তখন সপ্তমাঁত1 (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) 
সম্পাত্বর নিমিত্ত তীহাঁকে স্ব করিতেছে, কারণ তিনিই বেধা, অর্থ 
যজ্ঞের ধাঁরণকর্তী এবং তিনিই নিশ্চিত জাঁনেন ধন কোঁথায় আঁছে। 

৫। যখন মোম নিজ কর্মে উদ্যত হয়েন, ছুদ্র্য তা৭ৎ দেরত! 
আসিয়! তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন, মিলিভ হইয়! সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি 
ধারণ করেন। 

৬। বজ্ছের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকাঁরী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, স্মৃতি পৃজা 

বছজন কাঁমনীয় কর্টিষ্ঠ সোঁমকে উৎপাদন কঠিলেন। | 
১৩৭৫ 



গঅই্টক,৫ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১০৩ জজ । 

পা শিস শশা শাীিকশি া্যাটিউটিটি িটিটািতিিইটটিটটটি টি 

৭। যংকাঁলে যজ্ঞ আন্ত করিয়| পুরোহিতগণ সোঁমকে জলের সহিত 
মিএিত করে, তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন ছুই প্রস্তরফলকের মধো আপন 

হইভেই যাঁম, সেই ফলকদয়ই যঙ্জের প্রস্থৃতিস্বরূপ। 

৮। হে দোম! তোমার নিজ কার্যদ্বার! তুমি নির্মল কিরণসহৃকারে 
আকাশের অন্ধকাঁর নউ করিলে । তুমি যজ্ঘমদ্যে যঙ্ছোপযোগী তোমার 
রস চালাইয়! দিলে । 

১০৩ সুক্ত। 

পবমান সোম দেবত। দ্বিত খষি | 

১। যজ্ঞের ধাঁরণকর্থ|! মোম শোঁধিত হইতেছেন, ইলি স্তবের প্রতি 

অতি সন্ত । যে স্তরতিবাধ্য উপস্থিত হইতেছে, তাহা পরিপুর্ণরণে ইছালে 
অর্পণ কর, ইহার পারিভোধিকের ন্যায় ইহাঁকে তাহা দাঁও। 

২। ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া! ইনি মেষলোম অতিক্রমপুবর্বঃ 

যাঁইতৈছেন। উজ্জ্বলবণণ ধারণপুর্বক ইনি শোঁধিত হুইয়! ভিন আঁধারে 
সঞ্চিত হইতেছেন। 

৩। মধুপুর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোঁম ভাছে, তাঁহাতে দো 
যাইতেছেন। খধিগণ সপুছন্দের স্তবের দ্বারা তাহাকে স্তব করিলেন। 

৪। দুদ্ধর্ষ সোম সন্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি ম্টুর্বি করিয়া দে 
ইনি শোধিত হইয়া উজ্জ্লবর্ণ ধাঁরণপুর্ব্ক ফলকদয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। 

৫। হেঅমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করিতেছেন, 

তুমি দাতা হইয়। ইজ্জের সহিভ এক রথে আরোইণপুর্দক দেবতাদিগে 
সমন্ত আহাঁদীয় সামগ্রীর সহিত মিলিত হও । 

৬। তোঁমদেব দেবতাঁদিগের জন্য এস্তত হইয়াছেন, ইনি ক্ষরণ 

শীল হইয়! যুদ্ধ ঘোঁটকের ন্যায় চতুদ্দিকে যাঁইতেছেন। 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১০৫ ছৃক্ত | 

তল হি শীট ্ শশী ীশীশীশীিট তি 

১০৪ সুস্ত। 

পবমাঁন সোম দেবত। নারদ ও পর্বত ছুই খষি। 

১। হেবন্ধুগণ! চতুঃপার্থে উপবেশন কর; সোঁদ শোধিত হইতে- 
ছেন, ইহাঁকে সম্বোধনপুর্বরক নুচাকন্পপে গাঁন কর; ইনি যেন একটা 
বাঁলক, যজ্ঞায় দ্রব্যের দ্বারা ইহাকে সুশোভিত কর; তাহাতে সম্পত্তি লাভ 
হ£হবেক। 

২। এই ঘে সোঁম, ইহাঁর প্রসাঁদে গৃহ লাভ হর, ইনি দ্রেবতাদিগের 
নিকট যাইয়া মন্তত। উৎপাঁদন করেন, ইনি প্রভৃতবলে বলী; যেরূপ 
গোঁবুমকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে, তদ্রপ সোঁমের মাঁভৃ- 

স্বরূপ জলের মহিত সোঁমকে লংগোজিত কর । 

৩। যাহাতে মোম শীন্র পানোঁপবোগী হন, যাহাতে বিশিউরূপে 
মিত্র ও বকণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধন রদ্ধিকাঁরী সোঁমকে 
শেধন কর। 

৪। হে সোম! তুমি আমাদিগকে ধন দাঁন করিবে এইজন্য আম1- 
দিগের স্তরতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করিয়াছে । দুধের দ্বার! তোমার বর্ণ 
অন্যথাঁভূত করিতেছি । 

৫। হে মত্ততার অধিপতি লোম ! সেই তুমি দেবতাঁদিগের আঁহাঁর- 
সামগ্রী হইতেছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলির! দেয়, তদ্রপ তোমার 
তুল্য পথ বলিয়1 দিবার লোক আর কে আছে? 

৩। হেসোম! তুমি পূর্ব্বব আমাঁদিগের বন্ধুর কাঁ্য কর; যে কোন 
নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষদ আমাদিগের অনিষ্ট করিতে আলে, তাহাকে 
তাড়াইয়! দেও; আমাঁদিগের পাঁপথণগ্ডন কর। 

১০৫ সুক্ত | 

পবমান সোম দেবতা | পর্বত ও নারদ ছুই খষি | 

১। হেবন্ধুগণ! মত্ত! উৎপাদন করিবার জন্য সোম শোঁধিত ছুই" 
তেছে, মেই মোঁমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্ভট কর, ঘেরী বালককে 

১৩৭৭ 



৭আষ্টক, ৫ অধ্যায় |] ধণ্থেদ সংহিত। [৯মগুল, ১০৬ হজ । 

সু স্পা _িশপীীিশ্া 
সি পাশ 

আহারের দ্রব্য দিয়া আহ্দাঁদিত করে, তদ্রুপ সোঁমূকে যজ্জীয় দ্রব্য দিয়! 

সন্ভট কর! হইতেছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ কর? হইতেছে । 

২) এই দেখ, সোঁম, খিনি দেবতাঁদিগের মত্ত 51 উৎপাদন করিতে 

যাঁইবেন বলিয়া! বিবিধ স্তুতি বাঁক্যসহকাঁরে উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইয়া- 

ছেন, তিনি যাঁইয়! জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, যেন গোঁব্স তাহার 

মাতাঁর সহিত মিলিত হই:তছে। 

৩। এই যে সোম প্রস্তত হইয়াছেন, ইহ! হইতে বলাঁধান হয়, ইনি 

শশিগ্রই দেবভাদ্রিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাঁদিগের নিকট ই'হাঁর 

তুল্য মধুর আর কিছুই নাই । 

৪। হে সোঁম! তোঁমার শুভ্রবর্ণ রন আঁমি ছুপ্ষের সহিত মিশ্রত করি- 

তেছি, তোঁমাঁর বর্ণ অতি চমকাঁর ; তোমাকে প্রস্তত কর! হইয়াছে; তুমি 

আগীমন কর এবং গো, অশ্ব সঙ্গে লইয়। এস ) 

৫ হে সর্দজশ্রেষ্ঠ উল্জ্বল্যসম্পন্ন সৌম! তুমি দেবতাঁদিগের সন্ব- 

শ্রেষ্ঠ আহাঁরীয় বস্তু; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, তদ্রপ তুমি যঙ্জের 

অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তীহাদ্িগের মুখ উজ্জুল কর। 

৩। হে সোম! তুমি পুর্ব আঁমাঁদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর; যে কৌন 

দেবশুন্য মারাবী রাক্ষদ আমাদিগের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপুরর্ব? 

তাহাকে পরাৰ কর । 

সপ্ত 

১০৩ স্ুক্ত | 

পৰমাঁশ সোম দেবতা | অগ্নি, চক্ষু ও মনু খি । 

১। এই সমস্ত মোমরস এইমাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তত হইয়াছে, 
ইহারা সকল বস্তুই দিতে জানে) প্রার্থন!, যেন ইহারা র্টি বর্ধণকারী 

ইজ্জের নিকটে যাইয়। উপস্থিত হয়। 

২। যুদ্ধের উপলক্ষে এই মোঁমকে ভাগ করিয়। পাঁন করিতে হইবেক, 

ইনি প্রস্তুত হইঘাছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিও হুইতেছেন। যেরূপ তাবৎ 

লোকে জাপ্সে, তন্্রপ ইনিও জাঁনেন, গে ইন্্র কেমন বিজেত| পুকষ । 

১৩৭৮ 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায়। ] ঝর্ধেদ সংহিতা | [৯ মণ্ডল, ১০১ স্থৃক্ত | 

স্লিপ শীীিশিশাাশাঁিতি 

৩। যখন পুন পুনঃ সোম পাঁন করিয় রা মত্ব হয়েন, তখন তিনি 

গ্রহণ করিবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করিতে থাঁকেন। তিনি 

তখন রু্টিবর্ষণকারী বস্তু ধাঁরণপূর্ধক জলের রোধকর্ত1 বৃত্রকে পরাঁজনর 

করেন। 

৪। হেসোম ! সতর্ক হইয়! এস । ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাহাতে 

তাঁব« বস্তু লাঁভ হইতে পাঁরে, এরপ প্রদীপ্ত তেজঃ তীহার শরিরে পরিপূর্ণ- 

রূপে গ্রদান কর । 

৫। ছে সোঁম! তুমি অতি সতর্ক; তুমি সহস্রপথ দিয়! গমন কর, 

তুমি সেবককে পথ দেখাইয়! দেও; তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর) 
অতএব প্রীর্থনা, যে যাহাঁতে রষ্টি বর্ধণ হয়, ইন্দ্রের এপ্র কাঁর মত্ত! উৎ- 

গাদন কর। 

৩। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া] দিবার লোক তোমার তুল্য আঁর 

কেহ নাই) দেবতাদিগ্ের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নাই। তুমি 

মশব্দে সহস্র পথে গমন কর। 

৭। হে উজ্জুল সোম! দেবতাদিগের পানের জন্য ধারায় ধারার 

প্রবল বেগে গমন কর । আমাদিশের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর। 

৮1 হেসোঁম! তোমাঁর রসগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! ইন্দ্রের 

মন্ত্রত1] উৎপাদন করিবার জন্য তাহাঁকে যাঁইয়! সন্তাঁষণ করিতেছে । 

'দেবতাবর্থ অমরত্ব গাইবার জন্য তোঁম|র সুখকর রন পান করিলেন । 

৯। হে নিষ্পীড়িত দেঁমরসগণ ! তৌমর1 শোঁধিত হইতেছ ; আমা- 

দিগের চতুঃপাশ্বে এইরূপে ধাবমান হও, যে আমর ধন লাভ করি। 

তোঁমব! ছ্যুলোকে বূফ্টির অনুকুল করিয়া! পৃথিবীতে জল বহাঁইয়! দেও এবং 

তাবৎ বস্তর লাভ বিষয়ে সহায়তা কর। 

১০। ক্ষরণশটল নোঁম শব্দ করিতেছেন, তাহার সম্মুখে স্তরতিবাক্য 

উচ্চারিত হইতেছে; তিনি শোঁধিত হইতে হইতে তরঙ্গের আকারে মেষের 

লোম অতিক্রম করিতেছেন। 

১১। জ্তগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপুবর্বক জলমূধ্যে ক্রীড়। 

করিতেছেন, স্তৃতিবাক্যসহকারে তাহাকে চাঁলাহয়। দিতেছে » তিন বার 

১৩৭৯ 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যাহ।] খগ্বেদ সংদ্িতখ। [ ৯ মণ্ডল, ১০৭ সৃত্ত। 
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করাহিল তিনি প্রস্ত্রত হরিতে এবং স্ত্ববের দ্বার! প্রতিধনিত 

হইতেছেন । 

১১। যুদ্ধের বলবান্ ঘেটকের নায় দ্রুতগামী সৌমকে কলসের 
দিকে ঢাঁলিয়! দেওয়! হইতেছে । তিনি খোঁধিত হইতে হইতে এবং নাঁনা- 

বিধ স্তবের জন্ম দান করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন। 

১৩। অতি চমৎকার ওজ্জল্যধারী সোম দ্রতবেগে কুটিল পবিত্রের 
মধ্য দিয়! ক্ষরিতেছেন | তীহাঁকে যাহার! স্তব করে, তাহাদিগকে তিনি 

লোঁকবল ও কীর্তি প্রদান কঠিতেছেন। 

১৪। হেসোঁন! তুমি এই ধারার আঁকরে ক্ষরিত হও। তোমার 

মধুপুর্ণ ধার] সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে । তুমি চতুদ্দিকে শব্দ করিতে করিতে 
পবিত্র অতিক্রম করিতেছ । 

১৬৭ ত্যুপ্র | 

পবমান মোম দেবত1। তরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত খষি। 

১। এই যে সোম, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্দীয়দ্রব্য, যিনি যঞ্জাধ্যক্ষ- 

দিগের হিতসাঁধন করিতে করিতে জলের মধ্যে অন্তদ্ধান হুয়েন, যাঁহাঁকে 
প্রস্তরের া€1 নিস্পীড়নপূর্ব্বক প্রস্তুত কর1 হঙ্য়াছে, সেই হিিডি 

সোঁমকে এই দিকে উত্বনর্ূপে.সেচন কর। 

২। ছেদুদ্ধর্ সোম! তুমি চমত্কাঁর সেখরত ধারণপূর্র্বক এেষলোম- 
দ্বারা শোঁধিত হইতে হইতে শীত্র ক্ষরিত হ৪। প্রস্তুত হইবাঁর পর 

তোমাঁকে জলের সিত, দ্ধের মহিত এবং শাহাঁর সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত 

করিয়! আনন্দের নহিত সেবন করিব । 

৩। দোঁম কর্িষঠ, উজ্্বল ও দেব৩াদিগের মত্ত উৎপাদনকত্তা। 
তিনি চতুর্দিক দেখিব'র জন্য ক্ষরিত হইতেছেন । 

৪1 হেসোম ! তুমি শোধিত হইত হইতে জলের সহিত মিশ্রিত 

হইয়। ধনুর আকারে যাঁইতেছ। হেদ্ববে! তুমি সুবর্ণের আকরম্বরূগ' 
রি 

তুমি উত্তম উত্তম বস্ত দিবে বলিয়! যজ্ঞস্থাঁনে উপবেশন করিতেছ । 
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৫। আঁবাশম্বরূপ গাতীর উঃ হইতে হইতে অতি মধুর ইডি বারি 

দৌছন করিতে করিতে সে'ম তাহার চিরপরিচিত যক্ঞস্থানে যাঁইয়! উপ- 

বেশন করিতেছেন | সেই সর্বত্র! দোমকে সঞ্চালনপুর্ববক যক্ীধ্যক্ষগণ 

শোঁধন করিলেন । তিনি তখন দ্রতবেগে যজ্জের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্তা 

ব্যক্তিকে সন্তাষণ করিতে চললেন । 

৩1 হে সতর্কসোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে অতি নুন্দররূপে 

মেষলোঁমের সর্বাহশে বিস্তারিত হইলে । তুমি মেধাবী এবৎ অঙগ্গিরা নামক 

পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াঁছ, মধুপূর্ণ রমের দ্বারা আমাপিগ্নের যজ্ঞ 
অভিষিক্ত কর । 

৭। মোমের তুল্য পথ দেখাই! দিবার সোঁক ভাঁর কেহ নাই, ইনি 

পণ্ডিত ও মেধাবী ও খধিতুন্য, ইনি রস সেচন করিতে করিতে বারিতেছেন। 

হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেবতাদিগের নিকট সর্দাশ্রে্ঠ কাম্যবস্ত হইয়াঁছ, 

তুমি সুর্ধ্কে জাঁকাঁশে আরোহণ করা ইয়াছ। 

৮। নিম্পীড়নকর্তীর! সোমকে প্রস্তত করিতেছেন, তিনি উচ্চন্থানস্থিত 

মেধলে।মের পবিত্রদ্ার! ঝরিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটিকের 

ন্যায় জ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দ বদ্ধনকারী ধারার আকারে যাঁইতেছেন। 

৯। সোঁম দুপ্বিশিষউ, কেলন! দুগ্ধ দোহনপুরর্বক তাঁহার সহিত 

মিশ্রিত কর! হইয়াছে, তিনি তৎসংশ্ষি হইয়। ক্ষরিত হইলেন । তাহার 

যে সকল রস সকলে ভাগ করিয়! লইতে হইবেক, তাহার! যেন সমুদ্রের মধ্যে 

প্রবেশ করিল (অর্থ/ৎ কলসের মধ্যে), তিনি মত্ততাঁর উৎপাঁদনকত্তী, 

মন্ততাঁর জন্য তাহাকে আঁঘাঁত করিতেছে (বেঁৎলাইতেছে)। 

১০। হেসোঁম! প্রস্তরের দ্বার তুমি শিম্পীড়িত হইতে হইছে 

মেষের লোঁমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত 

কলপের মধ্যে সোঁম এবেশ করিতেছেন, যেন কৌঁন ব্যক্তি নগর মধ্যে 

প্রবেশ করিতেছে । পরে উজ্জ্বল হইয়। ভিন্ন ভিন্ন কাষ্টনির্দিত পাত্রে স্থান 

গ্রহণ করিতেছেন 1 

১১। মেষলোম আচ্ছাদন কালে দৌমকে শোঁধন করিতেছে, 

তিনি যেন যুদ্ধের নোটকেয় ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন । তিনদিন ক্ষরিত 

হয়েল, স্তবকাঁরী মেধাবী পণ্তিতদ্রিগের উচিত তাঁহাকে অস্থিনন্দন ক£1। 
১৩৮১ 
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১৯) হে পেঁম যেমন নদী জলের দ্বার স্ীত হয়, তন্রপ তুমি 

দেবতাদিগের পানের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, 

তৌমাঁর লতার রম লইয়! মধুক্ষরণকাঁরী কলসের মধ্যে তুমি যাইতেছ। 

১৩। যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করিতে হয়, তদ্রপ সোমকে 

নুশোঁভিত করিতে হয়; তিনি উজ্ভুল হইর! শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তা- 

রিত হইলেন। ছুই হাস্তের অস্ুলিগণ তীহাকে জলের দিকে চাঁলাইয়! 

দিতেছে । যেন বলবান্ লোকে রথ চাঁলাইয়! দিতেছে । 

১৪ | এই সমজ্ত সোরমস, যাহার ভ্রুত গাঁশী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং 

তঁবৎ বন্ধ দিতে পাঁরে, তাঁছার! কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত 

হুইতেছে। 

১৫। সোঁম যিনি, তিনি রাজ, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সন্ত; 

তান তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হইয়। কলসে যাঁইতেছেন। মিত্র ও বকণের 

নিমিত প্রস্তুত হইয়। তিনি চলিক্লাছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যন্থরূপ। 

১৬। এই উজ্জ্বল সতর্ক রাঁজাঁর ন্যায় সৌঁমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞের 

অধ্যক্ষদিগের কর্তৃক ধাবিত হইতেছে। 

১৭1 মকৎ পরিবেিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তত হইয়া, মত্ততাঁর উৎ- 

পাদনকাঁরী সৌম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি সহত্রধারায় মেষলোঁমকে 

অতিক্রম করিতেছেন । পুরোহিতগণ তীগ্ধাকে সুশোভিত করিতেছেন |. 

২৬৮ । বুকিমাঁন্ সোম ছুই ফলকের উপর শোভিত হইতেছেন এবং 

ক্ততিবাকা উত্পাদন করিতে করিতে দেবতাদিশের নিকট যাঁইতেছেন। 

তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপুর্রবক এবং মন্তকে ক্ষীর ধারণ করিয়া কাঁষ্ঠময় 

পাঁত্রে উপবেশন করিতেছেন এবং উহাকে আচ্ছাদন কর! হইতেছে । 

১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আঁমি প্রভ্তহ তোমাকে 

আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষপ আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং 

আঁমীকে ঘেরিয়। দীড়াইয়াছে; হে পিক্গলবর্ণধারী! আমাকে রক্ষা কর। 

রাক্ষসদিগকে নিধন কর। 

২০ " দহ সোঁম! কি দিন. রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের 

জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত ভাছি। হে পিঙ্গলবরণধারী! তুমি নি 
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কিরণে মুর্ধ্য অপেক্ষাঁও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিষ্ঠান 

কর। যেরূপ পক্ষীগণ শু্ধ্যকে অতিক্রম করিয়! বাঁ, তদ্রপ আমরা তোমার 
নিকট যাইতে ব্যস্ত | 

২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোঁম! তুমি কলসের মধ্যে শোঁধিত 
হইবর সময় শব্দ করিতে থাঁক। হে হরণশীল ! নুবর্ণময়, পিক্ষলবর্ণ 

সর্ধজম কাঁমনীয় বিস্তর অর্থ তুমি আনিয়| দিয়! থাঁক। 

২২। মেষধলোমের উপর ক্ষরিত হইয়! তুমি শোঁধিত হইতে হইতে রস 

বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে ধাঁক। হে ক্ষরণশীল দোঁম ! ছুধের 

সহিত মিশিত হইয়! তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর। 

২৩। হে সোম! সব্বপ্রকীর কবিতার প্রতি দৃ়ি রাঁখিয়! অন্ন লাভের 

নিমিত্ব গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দ্বেতাঁদিগের আনন্দ- 
বিধাতা । তুমি কলসকে ধাঁরণ করিয়! (আশ্রয় করিয়1) থাঁক। 

২৪। হে মোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে সঞ্চয় করা হইতেছে, তুমি 

মর্ত্যলোকৈে ও দিব্যলোঁকে করিত হও । হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তির! 

তোঁমাঁকে মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালাইয়! 

দিতেছেন। 

২৫ এই যে সোঁমরস সকল, ধাহাদিগের সঙ্গে দেবতারা আছে, 

ইন্্র ধাহাদিশকে সেবন করেন, যাহারা শব ও অন্ন লাভের জন্য যাইয়! 

থাকেন, তাহার! ধারার আকারে প্রস্তুত হইয়া পবিত্রকে অতিক্রম রিতেছেন। 

২৩ । প্রস্ততকর্তীর! চালাইয়! দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধান" 

ুর্বক কলসের দিকে যাঁইতেছেন, তিনি জ্যোঃতি উৎপাদন করিতেছেন, 

ক্ষীরের সাহত মিশিত হইয়। ধৌঙ বস্ত্রের ন্যায় হইতেছেন এবং স্তাভির 

প্রার্থনা! করিতেছেন । 
পাপী স্পা 

১০৮ স্ৃক্ত। 

পব্মাম সেম দেবতা॥ গোঁরিবীতি, শি, উরু, খজিশ্ব, উর্দীনঘী, 
রুতযশা ও খণঞ্চয় ইহার ঝষি। 

১। হে সোম! তুমি মত্ততাঁর উৎপাদনকারী, দীপ্তিমাঁন ও কর্মে অতি 

পটু, তুমি যাঁরপর নাই মধুপুর্ণ হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । পুর্ণি 
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।  ধজস্ক) €অধ্যায়।]. খথেদ সংছিতা।  [৯মগুল, ১০৮ হুক । 

২। বৃডিবর্ধণকাঁরী ইন্দ্র তোমাকে পাঁন করিয়! ৰৃষের ন্যায় বলবা 
ক্ল। ক্ডুমি তাঁবৎ বস্ত্র দান করিতে পার, এতাদুশ তোঁমাঁকে পান করিয়! 

ইন্দ্রের বুদ্ধি সুদ্দররূপে ্ডুরভিযুদ্ত হয়, যেমল ঘোটক যুদ্ধে যার, তিনি 
তদ্জধপ শন্রর আহারীয় সামগ্রী নুণ্ঠন করিতে যাঁন। 

৩। হে মোম! তোমার ন্যায় উজ্জল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত 
হু, তখন দেৰত| বংশজাঁত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান 

করিতে থাক(১) | | 

৪। তুমি সেই সোম, বীহাঁর সাহায্যে অন্িরবশজন্তৃত দধ্যও 
নামক ব্যক্তি তাহার নিজের অপদ্ধত্ধ গাভীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, 

বাহার সাহাঁধ্যে উহার মেধাবী পুত্রের সেই গাভী প্রাপ্ত হয় ফাহাঁর 

সাঙ্থায্যে সুচাঁকরপে যজ্ঞকাঁধ্য অম্পন্ন হুইয়। দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইলে যদ্ঞকর্তী। ব্যক্তিগণ অন্নলাভ ক রয়! থাকেন । 

৫। এই দেখ, মেই তিলি সন্বশ্রেষ্ঠ মাঁদকতাঁশক্তিসল্পন্ন হইয়। 
ধারার আকারে ক্ষরণপূর্ধবক মেষলোৌম পথে নির্গত হ£তেছেন, যেন জলের 

একটী তরঙ্গ ত্রীড়! করিতেছেন। 

৩। হেসোঁম! তুমি আঁকাঁণ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য 

হইতে নিজ বলে নির্গত করিয়াঁছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমৃহকে রক্ষা 

করিয়াছিলে, সেই তুমি চুপ্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যাঁয় শত্র সংহাঁর কর। 

৭ হে পুরোহিতগণ ! এই যে সৌঁম, যিনি ঘোঁটকের ন্যায় জ্ধতগ।মী, 

বিনি সবের যোগ্য, যিনি জল বর্ষণ করেন, আপনার তেজঃ বিকীর্ঘ 

করেন, যিনি কাঁষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে মঞ্চিত হইয়! জলের সহিত মিশ্রিত 

হয়িন, জেই সোঁমকে প্রস্তর কর, সেই সোঁমকে চতুর্দিকে মেচন কর | 

৮1 যিনি রুদসেচনকারী এবং লহত্রধাঁরায় ক্ষরিত হইয়া! থাঁকেন। 
যিনি জলের সহযোগে রদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! দেবতাগাত্রের প্রাতিপ্রদ হয়েন। 

যজ্ঞে যাহার জন্ম, যজ্ছেতেই যাহার বৃদ্ধি; বিনি রাজ! এবং দেবতাঁন্বরূপ 

এবং অতি এধংন সত্যন্থবরূগ | 

(১), হত পাঁন করিয়। দেবগণের অমরত্ব লাভ করাবরূপ পৌাশিক গপ 
লোঘরনেরখবেদিক বর্ণন। হইতে উত্পন্ন। 

১৩৮৪ 
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শি নিশি পীস্পী পপপ্জপপেপীীপশীপ পে পিপিপি সী 

৯। হে অন্নের অধিপতে দেব ! দ্রেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তুমি 
উজ্জ্বল ও প্রভূত অন্নরাঁশি আঁহরণ করিয়া দাঁও এবং আঁকাশস্থিত মেঘকে 

দ্বিখণ্ড করির় বৃষ্টিবর্ষণ কর। 

১৪। হে সুনিপুন সোঁম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া! রাজ্য 

তারবহনকাঁরী নরপতি রাজার ন্যাঁয় আগমন কর। আঁকাঁশ হইতে জলের 

শোঁত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাঁধী যজ্ঞকর্তী ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল 

সম্পন্ন কর। 

১১। এই যে সোঁম, যিলি মাঁদকরস বর্ষণ করেন, সহশ্রধারায় ক্ষরিত 

হয়েন, তাঁবৎ সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোধিতেরা, তাহাকে দোহন, অর্থাৎ 

প্রস্তভ করিতেছেন । 

১২। রূসবর্ষণুকারী মোঁম জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি শব্দ করিতেছেন, 

আঁপনাঁর কিরণদার] অন্ধকার ন্ট করিতেছেন । কবিরা তীহাকে স্তব করিলে 

তিনি দুগ্ধের সংসর্দে শুত্র মূর্তি হইতেছেন, তাহার ক্ষরণ ক্রিয্াস্ারা তিনটি 

আধার পরিপূর্ণ হইতেছে। 
১৩। যে সোঁম অন্ন ও গাভী ও ধন ও উওম উত্তম গৃহ উপার্জন করা” 

ইয়| দেন, তঁহীকে পুরোহিতের! প্রস্তুত করিলেন ! 

১৪। আমর! প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পাঁন করিলেন এবং মক্গণ 

ও অর্ধ্যস! ও ভগ পাঁন করিলেন। তাহার সাহাঁযে আমরা মিত্র ও বকণকে 

'এবং ইন্দ্রকে অনুকুল করিয়া! উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই। 

৯71 হে সোঁম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঞ্চয় করিয়াছেন, 

তোমার আধারভুত পাত্র সকল তোগার অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোত1 পাই- 

তেছে, তুমি যারপর্ নাই মধুর ও মাঁদকভাপক্তিযুক্ত হইয়া ইন্ের পানের 
জম্য ক্ষরিত হও। 

১৩। হে সোম! যেমন নদীগণ অমুদ্রে গ্রবেশ করে, তদ্রুপ তুমি ইন্দ্রের 

আদ উৎপাদনকারী কলনে গ্রবেশ কর । মিত্র ও বকণ এবং বাঁয়ুর জন্য 

তোঁমাকে নিবেদন কর! হুইয়াছে। তুমি ন্বর্ধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলগ্থন- 
স্বরূপ | 
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স্পা নল ঠা চেন স্প্রে জ্এপ্র সপ প্পীশীকশপীত শীত পিপিপি পিপি 

৭ ০৯ ভক্ত । 

পবমাঁন সোম দেবত। অমি নামক খবিগণ। 

১। হেসোম! তুমি সুস্বাঁছ হইয়া ইন্দ্র ও মিত্র ও পূষ| ও ভগের 
নিমিত্ত অগ্রসর হও | 

২। হেমোম! ইন্দ্র এবং তাঁর দেব যেন তোমাকে পাঁন করে, 

তাহ! হইলে জ্ঞান লাভ ও বলাঁধাঁন হইবে । 

৩। হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাঁদিগের পেয়বস্ত্, তুমি 

অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও। 

6 হেসোম! তুমি সমুদেের ন্যায় বৃ, তুমি দেবতাঁদিগের পিতা, 
তুমি সর্বন্থানে ক্ষরিত হও । 

৫1 হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়| তুমি ক্ষরিভ হও এবং স্বর্গে ওপৃথিবীতে 
এজাদিগের সুখ সাধন কর। 

৩। তৃমি স্বর্গের ধাঁরণকর্তী, তুমি শুত্রবর্ণ পেয়বস্ত । এই সত্যম্বরূপ 
ধর্মানৃষ্ঠনের সময় দ্রতবেগে ক্ষরিত হও | 

৭ হেপেোম! তুমি উদ্বল হইয়] এবং সুন্দর ধরার আঁকার ধারণ 
করিয়! বৃহৎ বৃহ মেষলোঁমের মধ্য দিয় পূর্কের মত আনুপুর্িক ক্ষরিত 

হও । 

৮। যছ্ছের অধ্যক্ষগণ যথ| নিয়মে দৌঁমকে উৎপাদন করিতেছেন, তিনি 

শোঁখিত হুইয়! মাদকতাঁশক্তিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ক্ষরিত হইয়! আমা- 

দিগকে তাবু ধন আ'নিয়। দিন | | 

৯। সোঁম শোঁধিত হইয়। এজাবর্গের ীব্দ্ধি ককন, আঁমাদিগের 

তাবৎ ধন উৎপন্ন কৰকন। 

১০। হে সোম ! ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালণকরণ হইয়াছে, 
তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও। 

১১ ৮ইনিষ্পীড়নবর্তীরা মেই বসরূপী দোমকে শোঁধন করিতেছেন; 

উহাদের উদ্দেশ্য, যে আদদদ ও প্রচুর ধন পাইবেন । 
০ 
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১২। দসোঁম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিতে" 

ছেন, দেবতাঁদিগের জন্য পবিত্রের উপর তাঁকে শোঁধন করিতেছে । 

১৩। সুজ পোঁম কবি, তিনি তগ দেবতাঁর মত্ততা উৎপাঁদন করিবার 
জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হই'লন। 

১৪। সোঁম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আঁধাঁন করেন, তাঁহাঁতে তিনি 
রৃত্র নামক তাঁবৎ রাঁক্ষসকে নিধন করেন । 

১৫। বজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোঁমকে প্রস্তুত করিয়! দুপ্ধের সহিত মিশিত 

করিলে, সকল দেবত পাঁন করিতেছেন । 

১৬। প্রস্তুত হইয় সোঁম পবিত্বের মেষলোঁম অতিক্রমপূর্ববক সহম- 
ধারায় করিত হইলেন । 

৯৭। জলের দ্বার! শোঁধিত হইয়! এবং চপ্জের সহিত মিশিত হই! 
দ্রুতগামী সেই সোম সহশ্রধারাঁয় ক্ষরিত হইলেন । 

১৮। হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি শ্রাস্তৃত হইয়াঁছ, অধ্যক্ষগণ 
তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। 

১৯। দ্রুতগামী সোম সহত্রধারাঁয় পবিত্রকে অতিক্রমপুর্ক ইজ্ের 
নিমিত্ব প্রস্তুত হইলেন। 

২০। বি বর্ষণকারী ইন্জের মত্ততাঁর অন্য এই সোমকে মধুর রসের 
মহিত মিশ্রিত করিতেছে । 

২১। হে উজ্ভ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছ, 
দেবতাদিগের বলাঁধাঁনের জন্য তোঁমাকে অবলীলা ক্রমে শোধন করিতেছে । 

২২। ইন্দ্রের জন্য এই প্রখর সোমরস প্রস্তুত হইতেছেন, ইনি জল 
অলোড়ন করতেছেন এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন 
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পপি 

১১০ সুক্ত ) 

পবমান সৌম দেবতা । ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্থ্য নামক ছুই খবি। 

১ হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোঁম! অন্নদাঁনের জন্য তুপি 

শক্রদিশের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমর খণ হইতে 

মুক্তি লাভ করি । শক্র সংহার করিবার জন্য তৃমি যাইতেছ। 

২। হেসোঁম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোঁকাঁকীর্ণ রাঁজ্য মধ্যে 

আমর! তোমার স্তব করিতেছি । হেক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য 

চলিতেছ। 

৩। হে পোম! তুমি জলের আাঁশয়স্থানস্বরূপ আকাঁশে স্থর্যাকে 

নিজ বলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোঁমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাহাতে তুমি 
অতি সত্বর গোঁধন আহরণ করিয়] দিয়! থাঁক। 

৪। হে অমৃত তুলা সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার রা্টিবারির আঁধার- 
ভুত আকাশের উপর মানুষদিগের উপকারের নিমিত্ব তুমি সুর্য।কে সি 

করিয়া, অন্ন ভাগ করিয়। দিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে বাইয়া থাক। 

৫| যেরূপ কোঁন ব্যক্তি লোঁকদিগের জল পাঁনের নিমিত্ত অক্ষয় জল- 

পুর্ণ জলাশয় খনন করে, কিন্বা! যেমন কেহ ছুই হস্তের অর্জলিদারা জল 
ভরিতে থকে, তক্জরপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করিয়। যাইয়া 

থাক। 

৬) যখনই সুর্ধ্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করিলেন, তখনই দিব্য নোঁক- 

বাঁসী বন্থুকচ নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্রীয় সৌঁমকে দর্শন করিতে 
করিতে স্তব করিতে লাঁগিল। 

৭| হে চোঁম! তাঁছারাই সর্বর প্রথম কুশচ্ছেদন পুরর্বক প্রচুর অন্ন ও 
বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । অতএব তুমি আমা" 

দিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর। 

৮্িপিশংসিত সোম গ্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বন্ড 

ছইয়াছেন ॥ স্বর্গধামের নিগুড স্থান হইতে তাহাকে দোহন কর! 
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হইয়াঁছিল(১)।॥ ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন. ভাকে শব 
করিতে লাগিল। 

৯। হে ক্ষরণশীল ! এই যে ভুযাোলোঁক ও ভূলোঁক, এই যে সমস্ত প্রাণী- 
, বর্ণ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যৃথের উপর বৃষ 

আধিপত্য করে, তদ্রপ তুমি করির থাক। 

১০। সোঁমের সহত্রধাঁরা, তাহার সাঁতিশয় বেগ, তিনি শোধিত 

হইবার সময় বালকের নায় মেষলোমের উপর ক্রীড়ী করেন; এইরূপে 

তিনি ক্ষরিত হইলেন । 

১১। এই যে সোঁম, যিনি শোধিত হইয়া মধু তুল্য হয়েন, ধিনি যজ্জের 

স্বামী, উজ্জ্বল ও নুরস, যিনি অন্ন দাঁন করেন, কাঁম্যবস্তু দিতে জাঁনেন এবং 

পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্ডের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। 

১২। হেসোম! তুমি গ্রতিযৌদ্ধাদিগকে পরাভব কর, দুর্ার্য রাফষস-, 

দিগকে দুরী ভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণপুবর্বক বিপক্ষদিগকে সংহাঁর করিয়] 
থাঁক; এতাদৃশ তুমি ক্ষরিত হও। 

১১১ সুপ্ত । 

পবমণন মোম দেবতা । অনানত খষি। 

১। যেমন হূর্য নিজ মণগ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদবার!। অন্ধকার ন্ট 

করেন, তদ্রেণ মোম এই উজ্ভ্বন দীপ্তি ধাঁরণপূর্বক সকল পক্র সংহার 
কারতেছেন। প্রস্তত হইবার পর হচ্ছ» ধার! ওজ্জল্য ধারণ করিতেছে, 

ইনি শোধিত হইয়! হরিতবর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সগুছন্দের স্তুতি 

প্রাপ্ত হই! ইনি তাঁবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন। 
চে সীল 

(১) সোমরন দেবশণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; ম্বর্গধামের নিগৃঢ় ক্ছান হইতে 
ঘৌমকে দোঁহন কর) হুইয়/ছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাঁশিক অস্বতের 

। উপাখ্যান উৎপন্ন ছইয়শীছে। খগথেদে আঁকাখকে জলীয় বলিয়। বিশ্বাস করিত এবং 

র অনেক সময়“ জযুদ্র ” বলিয়] বর্ণন1 কর] হুইয়ীছে। সুতর?ং লমুদ্র হষ্টুতে অস্ৃত- 
মঙ্নম্বরূপ পৌরাণিক গণ্প অনায়খলে উৎ্পমহইল। এ 

১৩৮৯ 
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পাস সপ সপ 

২। হে সোম! “পণিগণ ষে গোধন অপহবণ করিয়াছিল, তাহা 

কোথায় ছিল, তুমি শাহ! জানিতে । তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাঁক্য লী 

করিতে করিতে জলের দার! শৌধিত হও। যেরূপ দূর হইতে সাঁমধনি শুন 
যাঁয়, তদ্রপ তথায় ভোমাঁর শব্দ শুনা যাঁয়। তিন আধারে স্থপিত 

ূর্তিদবারা তুমি অন্ন দাঁন কর এবং ওজ্জবল্য ধারণ কর। 

৩। অতি দৃশ্য স্বগর্শয় রথ কিরণমঞ্লে পরিবো্িত হইয়| সতর্ক- 
ভাঁবে পুর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাঁকে । ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েম, সেই 
নিমিত্ত পুকষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদ্রিত করিয়! উচ্চারিত 

হইতে থাকে, হে সোম! যুর্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্ঞ 
ইন্দ্রের নিকট একত্র হইয়া! থাক। 

১১২ স্মুক্ | 

পৰঘান সোমদেবতা। শিশা খফি। 

১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কাঁধ্য এক প্রকার নহ, ভিন্ন ভিন্ন বার 
কাঁ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আঁমাদিগেরও কাধ্য নানাবিধ । দেখ, তঙ্গ 

(ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদা রোগের প্রার্থনা করে, স্তৌতী| যজ্ঞকর্ত 
ব্যক্তিকে চাহে(১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য হ্ষরিত হও। 

২। দেখ, শুষ্ক রক্ষণ1খা, পক্ষীর পক্ষ ও শান দিবার লিমিত্ব উদ্ভুল 
প্রস্তর এই কয় বস্তুর হযোঁগৈ কর্মকার বণ প্রস্তত কয়িয়৷ মেই, বাঁণ ক্রয় 
করিবার উপযুক্ত কোঁন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অগ্থেষণ করে(২)। অতএব 

ছে সোম! ইব্ের জন্য ক্ষরিত হও। 

৩1 দেখ, অধমি স্তোত্রকাঁর, পুন চিকিসক ও বন্য! প্রস্তরের উপর 
যব-ভর্জন-কারিণী(৩)। আঁষর] নকলে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ম করিতেছি । যেরণ 

১) ছুভার ও বৈদ্য ও ভ্তোভাদিগের উল্লেখ পাওয়। গেল। ভিম ভিন জাতি 
তখন হৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবমা হইয়খছিল। শ্তোত্র পাঠকগণ লোভের 

উপায় বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং যজ্ঞকর্ত| ধরিবার চেষ্ট। করিতেন, তাহ প্রমাণ 
এই খাকে পাইলাম । 

(২) প্রস্তরে শাণ দিয় কাষ্ঠ হইতে কর্মমবকীরগণ বাণ প্রস্তত করিত। 
কচ বাধ স্থগ্ি হইবার পর ভ্োোত্রকারের পুত্র ভিষক হইতে পারিতেন না, 

7) , এত ভুত এজ্পল সারে প্রন ৬ তাপ পিএ 5 
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রি ডি মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রগ আমর! ধন কাঁমনাতে তোমার 
পরিচর্যা] করিতেছি । অতএব হে মোম! ইন্দ্রের জন্য করিত হও। 

8। সুন্দর বহন করিতে পারে এতাঁদৃশ ঘোটক সুগঠন রখে যোঁঞ্জিত 
হইতে ইচ্ছ1 করে, নর্মনচিবেরা (মে|সাঁহেব) হাঁস্য পরিহাস কামন| করে, 
পুকষাদ্দ রোম-বিশিষ্ট দ্বিধ|ভিৎ প্রার্থন! করে। ভেক জলের কামন! করে । 
অতএব হে সোঁম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (অর্থাৎ আমি তোমর ক্ষরিত 
হওয়! সেইরূপ প্রার্থন। করি)। 

১১৩ সুপ্ত | 

পবমান লোম দেবতা । কশ্যপ খষি । 

১। শর্যনাবত নামক জরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তাহ! রত্র- 

সংহারকারী ইন্দ্র পান ককন। তাহাতে তীহাঁর বলাধাঁন হইবে, তিনি অদ্ভূত 

বীরত্ব প্রকাশ করিবেন । হে সোঁম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও(১)। 

২। হে রসসেচনকারী মোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর ! আজীকি(২) 
নামক দেশ হইতে আসিয়| ক্ষরিভ হও । পবিত্র ও সত্য বচননহকারে 

এং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্মের সহুত তোমাকে প্রস্তুত কর1 হইয়াছে। ইশ্রের 
' জন্য ক্ষরিত হও । 

৩। সোম পর্জ্জনা দ্বার! বদ্ধিত হইয়ছেন, স্ধ্যের ছুহিত1(৩) সোমকে 

স্বর্গ হইতে আহরণ করিরাছে, গন্ধর্ধের! তাহাকে সমাদরপুর্বক গ্রহণ 

করিলেন এবং তাঁহাঁতে রম আঁধাঁন করিলেন। হেসোম! তুমি ইন্দ্রের 

জন্য ক্ষরিত হও । 
সপ পস্প শিপ আপোস 

(১) শধ্যনীবৎ নাষে সরোবর কুকুক্ষেত্রের নিম্রভাঁগে । সাঁয়গ। 

(২) আর্জাকীয়া। নদীর আধুনিক নীম বেয়] | তাহারই নিকটবর্তী প্রদেশ । 

(৩) তৃর্ধ)হুন্িতা সম্বন্ধে ১।১১৬। ১৭ খকের টাকা দেখ | পর্ন? দেবতা 

,সোমলত। বঠিদ্বারা বন্ধিত। গন্ধের আদি অর্থ যদি হু্ধ্যরশ্মি হব) তব গন্ধ 

দ্বারা নোৌমলতার রস তাখধাঁনের অর্থ আমব| বুঝিতে পীরি । 

১৩৪৯১ 



৭ষ্টক, ৫ অধায়।] খখেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ১১৩ ছৃক্ত। 

০৩ যে 
পু সস পপ পপ পপ 

সপ 

€। হেসোঁম! তেমাঁর বলই যথার্থ, তুমিই মহ) তোমার ধারা" 

গুলি ক্ষরিতেছে। ভূমি রদশালী; তোমার রসসমন্ত যাইতেছে। হে 

হরিতবর্ণধাঁরী ! মন্ত্রের দার] পুত হইয়! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

৩। হে ক্ষরণশীল ! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুঁধোহিত ছন্দে ময়বাঁক্য 

উদ্জারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বারা সোঁমকে প্রস্তুত করিয়া সেই 

সোঁমের দ্বার আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পুডিত হয়েন। 

সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের অন্য ক্ষরিত হও। 

খ। যে ভুবনে(8) সর্বদ। আলৌক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত 

আঁছে; হেক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধাঁমে আমাকে লইয়|! চস । 

ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

৮ | যেস্থাঁনে বৈবস্থত রাজ! আছেন, বে শ্থ!নে স্বর্গের ধার আছে, 

যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া আমর 

কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষবরিত হও। 

৯। দেই যে ভৃতীর নাগলোঁক, তৃতীয় দিব্যলৌক, যাঁহ! নভো- 
মগুলের উর্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করণ যাঁয়, যে স্থান সর্বরদ! 

আলোঁকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

১০। যথায় সকল কাঁমন| নিঃণেষে পূর্ণ হয়, যথাঁয় প্রধুনামক দ্রেবতার 

ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহাঁর ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর 

কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হু । .. 

১১। যথাঁয় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্কাদ, আনন্দ বিরাজ. 

করিতেছে, যথাঁয় অভিলাধী ব্যক্তির তাঁবৎ কমন! পুর্ণ হয়, তথায় আমাকে 
অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

(8) এই স্থান হইতে পাচটী খকে হ্র্গধাষের বিভীর্ণ বর্ণনা আছে, ইহার পূর্বে 

স্থানে হ্ছ!নে স্বর্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, বর্ণন1 কোথাও নাই । নবম মণ্ডলের 

পেষে প্রথম স্বর্গ বর্ণনা পাঁইলম। দশম মণ্ডলে এই রুপ বর্ণনা অশরও দেখিতে পাইব। 

১৩৯২ 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায় । ] থথেদ সংকিতা। [৯ মণ্ডল, ১১৪ ছৃক্ত। 
সলল্ল্ল্্ললল্্্লশশ্্্শলাচললালললিসজগা 

১১৪ সৃন্তি। 

খষি ও দেবত) পুর্ববহ । 

১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল পোঁমের তাঁবৎ আধারে তাঁহার পরিচর্ধয 
করে, যে তাহার মনের মত কার্ধ্য করে, তাহাঁকে সৌভাগ্যশালী কহে। 
হেমোঁম! ইজ্দের জনা ক্ষরিত হও। 

২। হেকশ্যপখষি! মঃন্্র রচরিতাঁরা যে সকল স্ততিবাকা বচন 
করিয়াছেন, তাহ! অবলম্বনপূর্র্বক তোমার নিজের বাঁক্য রদ্ধি কর এবং পোম- 
রাজাকে নমস্কার কর । তিনি সকল উদ্ভিজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হইয়! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেল। হে সেম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতচও | 

ও। অনেক সুর্যের অধিষ্ঠানম্বরূপ যে সাঁত দিক অ+ছে এবং হোঁমকর্ত 
ঘে সাতজন পুরোহিত আঁছেন এবং সাতজন যে সূর্ধযদেব আছেন) 
হে সোঁম! তাহাঁদিগের সখ্তি আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য 
ক্ষরিত হও। 

৪1 হেসোঁমরাঁজ! তোঁমাঁর জন্য যে হোমের দ্রব্য পাঁক করা হই- 
যাছে, তাঁহার দ্বার! আমাদিগকে রক্ষা! কর, শত্র ঘেন আমাদিগকে হিংস। 

নল] .করে, যেন আমাদিগের কোন বস্তু অপহরণন! করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত 
হও । 

৯৩৯৩ 



এ অইক, ৫ অধ্যায়।] খণ্ধেদ সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ১ চুক । 

দশম যণ্ডল।১)। 

১ তৃক্ত | 

অগ্নি দেবতা । ত্রিত খবি । 

১। প্রভাত না] হইতে হইতেই প্রকাণ্ড ও নুন্দর মৃর্মিধারী অগ্নি 

অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইয়] আঁলোকযুক্ত হইলেন। তিনি দীপ্যমাঁন 

গিখাসম্পন্ন হইয়া তাঁবৎ গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করিলেন । 

২। হে অগ্নি! তুমি ঘ্যুলোক ও ভূলোকের সুস্রী সম্তানন্থরূপ, ভীহা- 
দিগের হইতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওযধি অর্থাৎ বাঁষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত 
থাঁক। তুমি আঁশ্চধ্য নাঁলক, ততোমাঁর শক্রন্বরূপ অন্ধকরকে দূর করির। 

থাঁকঃ ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাঁত, তুমি শব করিতে করিতে তোঁমার 
সেই মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও। 

ও। গনি বিষণ কেনন] চতুর্দিক্ ব্যাপী, ইনি বিদ্বান অর্থাৎ জানেন, 
ইনি প্রকাণ্ড হইয়া! আঁমি যে ত্রিত, অমাঁকে উত্তমরূপে রক্ষ1 করেল। 

ইহার জল মুখে করিয়। অর্থা জল ধাঞ্জ] করিতে করিতে যজ্ঞকর্তী ব্যক্তিরা 

একমমে তাহাকে অচ্চনা করেন। 

৪! তোমার মাতীস্বপ ওষধীবর্গ (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জগণ), খাদ্য" 

দ্রবের ধাঁরণকত্রাঁ, তাঁহারা নানাবিধ আন্নসহকারে তোমার পুজা করেন, 
যে হেতু তুশি অন্নের বৃদ্ধি করিয়! দাও । তুমি আবার সেই ওবধিবর্গের 

প্রতি ঘইয়! থাঁক, তাহাতে তাহারা অন্যরূণ অর্থাৎ দর্ধ হইয়া যায়, 

তুমি মনুয্য জাতীয় গ্রজাদিগের হোতীম্বরূপ, অর্থাৎ ষজ্রে দেবতাকে 

জাহ্বাঁদ কর। 
টি 

স্পা 

(১ খবেদে নবম মণগডুলেব পঅহিত যেরূণ অখমবেদের বিশেষ সম্পর্ক, 
সেই রূপ খথেদেব দশম মলের সহিত অথব্ধবেদের বিশেষ সম্পর্ক | অথর্ধাবেদের 
অনেকগুলি হুক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয1| দশম মণ্ডল খথেদ রটনবকালের 
শে্য অংশে রচিত হইয়ণছে, তাহ] বিবেচমখু করিবার অনেক কারণ আছে, তাঁহা 
আমর ক্রমশ নির্দেশ করিব । প্রথম মণ্ডলের ন্যয় দশন মণ্ডল নাঁন। বংশীয় 
খষিকর্তৃক রচিত । 

১৩৯১৪ 



৭অষ্টক, ৫ অধ্যায়। ] খণ্েদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ২ হৃক্ত। 

পপ পেশী শি পপ শশী 

৫| অগ্নির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজ্জের হোতা, ইনি যজ্জের উল্ভ্রল 
পতাকা স্বরূপ, অর্থাৎ বজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে আাঁনাইয়! দেন, ইলি 

সকন দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি যাইয়া! থাকেন, ইনি লোকদিগের 

নিকট অতিথির ন্যাঁয় পুঁজ্য; ইহুকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করিতেছি । 

৬। হে অগ্নি! তুমি নুবর্ণময় বস্ত্র পরিধাঁনপূর্র্বক পৃথিবীর নাভি, 

তার্ঘৎ ম্ধ্যস্থানিত্বরূপ উত্তর বেদির উপর অিষ্ঠান করিয়] এবং লোছিতবর্ণ 

হয়] উঠিয়। পীপ্তি পাইতে পাইতে দ্রেবতাঁদিগকে অর্চনা] করিতেছ। 

৭ | যেরূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রপ্, হে অমি! তুমি 

দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপুণণ কর। হে যুবা পুকষ ! তুমি 

ভক্তদিগের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দ্েবতীদিগকে এই 

দানে লইয়া আঁইস। 

২ সুত্ত। 

খষি ও দেবতা পুর্ব । 

১। হে যুব পুকষ! যজ্ঞের অভিলাঁধী দেবতাঁদিগকে সন্তু কর। 
হে খতুর অধিপতি! কোন্ সমর যজ্ঞ করিতে হয়, তাঁহ! তুমি জান, অতএব 

সময় বুঝিয়] যজ্ঞ কর। দেবলোঁকে ধাহার! পুরোহিতের কাঁধ্য করেন, 

তাহাদিগের সহিত একত্র হয়| যজ্ঞ কর; কেলন1| তুমি হোমকর্তীদিগের 

মধ শ্রেষ্ঠ। 

২। হে অমনি! তুমিই হোতা, তুমিই পোতা, আর তুমি মেধ।বী, 
মতানিষ্ক এবং লোৌকদিগকে ধন দান করিয়! থাক। এস আমরা যজ্ঞের 

ব্য সমস্ত দেবতাঁদ্িগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়! দিই । পুজনীয় অগ্সি- 

দেব দেবতাঁদিগকে অর্চনা! ককল । 

৩। যেন আমর] দেবতাঁদিগের পথে অগ্রসর হইতে লমর্থ হই, যেন 
হজ্ঞানু্ান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হুই। অগ্নিই যজ্জের বিষয় 
জানেন, তিনিই যজ্ঞ ককন | তিনি হোত, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, 

যঙ্জের কাঁল নিরূপণ করেন । 

১০৯৫ 



শজঅইক, ৫ অধাখয়।] খগেদ সংহিত | [ ১০ মণ্ডল, ৩ তাক । 

টজ্ঞ 

৪) ছে দেবতাঁবর্গ! আমর নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাঁদের অবি- 
দিও কিছুই নাই? যদি আমর! তোঁমাদিগের কোনি কার্ধ্য নষ্ট করি, অর্থাৎ 

উত্তমৰপে সম্পন্ন না করি, ভবে যে যে জময়ে অমি দেবার্চন] করিয়। 

থাকেন, (দেই সেই সমক্ধে তিনি আমাঁদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিখ| দিন। 

৫ মনুষ্যগণ দুর্বল, ইহাঁদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে 

যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের ম্মরণ না হয়, অগ্সি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করিরা দেই 

সমন্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোত, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাহার 

তুল্য যাঁজিক কেহ নাই। 

৩। হেঅগ্নি! তুমি সর্ধপ্রকাঁর যজ্ঞানুষ্ঠীনের বিচিত্র পতাকা 

স্বক্নগ; এভাঁদ্ুশ তোমাকে তোমার জন্মদাঁত! উৎপাঁদন করিয়াছেন। 

সেই তুমি এই স্থাঁনে এস, এস্থাঁনে যঙ্জের অধ্যক্ষণণ আছেন | এস্ানে 

স্ততি পাঠ হইছেছে। এই সমস্ত সর্বাজনহিতকর চমৎ্কাঁর অন্ন দেবতা- 
দিগের উদ্দেশে নিবেদন কর। 

৭| দ্যাঁবাপৃথিবী হইতে তোমার জম্ম, জল হইতে তুমি জগ্মিয়াই 
ধিনি উত্তম নির্দ৭ করিতে পাঁরেন, সেই তৃষ্। তোমাকে জন্ম দিয়াছেন । 

পিতৃলোঁকে যাইবার কোন পথ, তাহা তুমি জান; অভএ৭ তুমি এরগ 

ইজ্জল্য ধারণ কর, যাহাতে এ গথ আলোকময় হইয় উঠে। 

৩ স্থন্ত | 

খষি ও দেবতা! পুর্ব বৎ। 

১। হে রীজন্! সেই প্রভু অগ্নির স্বতাবই অগ্রসার হওয়া, ঘিনি ' 

ভয়ঙ্কর ও নুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্ভ্রুন হুইর]| দেখা দ্রিলেন | তিনি 

সচেতন হইক়| বিপুল আলোকে শোভ| পাইতেছেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ রািত্রিকে 

দুর করিয়! শুরুবর্ণ দীপ্তি ধারণ করিতেছেন। 

২। এই অগ্নি পলাঁয়নাদ্যত কৃষ্তবর্ণ রাত্রিকে পরাতৰ করিলেন। 

নেই বৃহৎ পিত! অর্থাৎ নৃ্যের পত্বী উষাঁদেবীকে জগ্ম দান কঠিলেন। 

তিনি উর্ধে আলোক বিস্তার করির! ভুধ্যের কিরণ আচ্ছাদন পুর্ব গগন” 

বিসারী নিজ'তেছের দ্বার সুশোভিত হইয়াছেন । 



৭অষ্টক, € অধাঁয়। ] খগ্থেদ সংহিতা] [১০ মণ্ডল, ৪ হৃক্ত। 
টিসি হি টিয়ার 

নীতি লিল শী 
শত পাপ 

ও। অগ্নিনিজে নুরূপ, মুরূপা দীপ্তির সহিত সমাগত হইয়] আিতে- 

ছেল, তিনি উপপতির ন্যার উষার পম্চঁং পন্চাঁৎ বাইতেছেন। উজ্জল 

আলোকে পরিপূর্ণ হইয়| হিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরিণসহকাঁরে কৃষ্ণব্ণ অন্ধ 
কারকে পৰাঁভব করিতেছেম। 

৪। এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্মাদিগকে র্লেশ দেয় 

না; অগ্সি হিতৈথী বন্ধুর ন্যায়; তিনি পুজ্য এবং অভিলধিত ফলদতি1 
তাঁহার মুখস্রী সুন্দর; ভীহাঁর দীপ্তি অন্ধকার লট করতঃ অগ্রগর হইতেছে, 
নকলে ভাঁহ! জানিতে পারিতেছে। 

৫ এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখ! মমন্ত বাঁযুর ন্যায় শব্দ করি- 

তেছে। ইনি অতি চমতকার ক্রীড়াশীন, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বদ্ধিপ্রাপ্ত 

নিজ কিরণের ছ1র! আঁকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন | 

৬। এই অগ্নির শিখ! দু হইতেছে, ইনি চলিয়াঁছেন; ইহার উত্বাঁপ- 

যুক্ত ক্রিণসমূহ বাঁযুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি সব্বীপেক্ষ1! অধিক 

উজ্জ্বল, ইহার স্বভাব অগ্রসর হওয়। এবং সর্ধদিকে বিস্তারিত হওয়া; 
ইহার চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমৃহ খোভ. পাঁইতেছে। 

ন। হে অগ্নি! মেই তুমি আনাদিগ্নের যজ্ছে পুজনীর দেবতাঁদিগকে 

লইয়া আহস, ছ্যুলোক ও ভূলোঁক ছুই যুবতীর ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি 

অগ্রনর হইয়। উপবেশন কর | তুখি নিজে সৌদ ও বেগবান, তোমার 

অঙ্চগণও' সীম্য ও বেশীবানূ, সেই ঘোটকদিশকে লইয়| তুমি এস্থানে 
আগমন কর। 

পাশা শেপার 

৪ স্থৃক্ত । 

ধষি ও দেবত পুর্ব | 

১। আমাদিগের যজ্ঞে তু পুজনীয় হইয়া উপস্থিত হইয়।ছ, অতএব 

তোঁমীকে অদ্চন। করি, তৌমাফে স্তব করি। হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজ] ! 

মকতুদির মধ্যবর্তী জলীশযের ন্যায় তুমি যঞ্জকর্তা ব্যক্তির প্রীতি গ্রদ 

ইইয়। থাঁক | 



এ অইক,€ অধ্যায় |] খাদ সংহিতা ॥ [১০ মণ্ডল' ৪ ভাজ । 

২ লি শি পাটা 

_._, শিলা িীশীশিশিটিতি 

স্পস
্ট, 

ক্স 
পালি শা --শ্পাশ্পিশীি 

২) হেয়ুবাপুকষ! যেমন গাঁভীগণ উষ্ গোষ্টের মধ্যে শীত হইতে 

রক্ষ! পায়, তদ্রপ লোঢক (তামার শবণীঁগত হয় । মনুষ্যগণ তোঁম।কে দূতের 

ন্যার দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে ছ্লোক, 

ও ভূলোক মধ্যে দীপ্তিবিশি্ট হইয়! বিচরণ কর । 

৩) পৃথিবী যেন তৌমার মাভ; তুমি যেন তাহার বিজয়ী পুঁভা। সেই 

মাত তোঁমাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর করেন। €হ উজ্জল! যে রূপ 

পশুকে ছাঁড়িয়ঠ দিলে মে গোষ্ঠের দিকে যাঁধ, তদ্ররপ তুমি অ।কাশের দিকে 

ভাভিনুখ হইয়া] গমন কর । 

&। হে অমি! তোমার মোহ নাঁই, আমরাই মূর্খ। তোমার 

মহত্ব অমর। অবগত নছি, তুমিই তাহ! জান। নেই অগ্বি কাষ্টসমূহ 

অচ্ছাঁদনপূর্বরক শয়ন করিতেছেন, জিহ্বা্ধার! ভক্ষণ করিতে করিতে 

বিচরণ করিতেছেন, তিনি প্রজাঁবর্ণের অধিপতি হইয়া! আহুতি আস্বাদন 

করিতেছেন। র 

0 যজ্ঞবর্তীর! একগন হইয়া যে অগ্নি ত্্টি করিলেন, সেই অগ্নি 

কৌথাঁও পুরাতম কাঁষ্ঠের উপর নুতন হইতেছেন, তিনি ধৃমস্বরূপ পতীকা 

তুলির কাঞ্ঠের উপর শুভ্রঘৃত্তি ধারণ করিতেছেন । তিনি স্নান করেন না! 

বষের ন)1য় জলের দিকে যাইতেছেন । 

৩ যেরূপ অনংসাহগিক ছুই দ্থ্য বন মধ্যে গৃথিককে রজ্জ দ্বার 

বদ্ধ করিয। অধবর্ধন করে।১), তদ্রগ মামার ছুই হস্ত দশ অস্থুনি প্রয়োগ 

ূর্ধক ঘজ্ কাঠি হইতে অমনি মন্থন করিতেছে । হে অগ্নি! তোমার লিমিও 

এই নূতন স্ব রচন। করিলীম। তে।মার শুভ্রলোকবিমারী অবয়ব লইঃ 

তুমি থেন রথ যোঁজনাপূর্ব্বক এস্থানে মীগমন কর | 

ন। হেজ্বানবানূ অগ্নি! এই যঞ্জীয় দ্রেব্য তৌম।কে দিল।ম, এই লম 

স্বার করিলীম, এই স্তর যেন সর্বদাই তোমার সন্তাষণের জন্য প্রয়ো' 

করিতে পারি ৷ হে শগ্ি! আমাদিগের পুক্রপৌন্র।দগকে রক্ষ। কর; অনন 

মন| হইয়। আমীদিগের দেহ রক্ষণ কর। 

(১) বন মধ্যে দস্থ্যুর উল্লেখ । 
পপপস্পাািপপ পাস্তা 



৭ অষ্টক। (অধ্যায় |] খর্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৫ হজ । 

৫ সত | 

খষি ও দেবতা পুর্ববহু | 

১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারন্বরূপ, ইনি 

নানরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আঁমাদিগের মনের অভিলাষ সকল 

অবগত আঁছেন। ইনি প্রাতঃকা'ল ও মায়ংকাঁলের নিকটবত্তী রাঁত্রিকানে 

দেখা দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তৌমীর যে বিদছ্যুতৎস্বরূপ স্থান 

আছে, তথায় গমন কর | 

২। বজ্ঞকর্তার| আহুতি সেচন করিতে করিতে সকলে এক প্রকাঁর 

নীলনন্ত্র পরিথান পৃন্ীক ঘোটকী লাভ করিলেন । অগ্নি যঞ্জের স্থানম্বরূপ, 

পণ্ডিতের! সেই অগ্নি যত্বপুর্ধক রাখিয়। থাঁকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগুঢ নাঁম- 

সমূহ তাহার ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন | 

৩। ছুই অরণি যজ্জের অনলঙ্গনস্বরূপ, তাহ।দিগের কার্য অতি 

আশ্চর্য্য, তাঁহার! একত্র হইল এবং যথ] সময়ে অগ্নিরূপী বাঁলককে জন্ম দাঁন 

করিয়] লংলন পাঁলন করিল । স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ দেই 

অগ্নির যে সন্তান; আঁমর1 যেন তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করি। 

81 যেসকল প্রাচীন পুঝোছিত ও যজ্ঞকর্ত1 ব্যক্তি ছিলেন, ধহাঁর! 

বজ্ছের কাধের প্রবর্তকন্বন্ূপ, অগ্নি উত্তমন্পে উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার 

অন্ন কাঁমনাঁতে অগ্নির সেবা আরম্ত করিলেন। যে দ্যুলৌক ও ভূলোক 

তাঁবৎ বস্তুর আব্বাদনকাঁরী, অগ্নি তাহ(রই মধ্যে বাঁস করেন, তেই 

অগ্নিকে যজঙ্ঞকর্তীর ঘৃত ৪ মধুপুর্ণ খাদাদ্রব্য অপ্পণপুর্ববক সংবদ্ধন! 

কপিতেছেন। 

৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিপাঁষী হইয়া তীহার স্বকীয় 

সপ্তসংখ্যক লোঁহিতবর্ণ শিখ! আবিভূতি করিলেন, অভিপ্রায় যে সকলে 

অনারাদে আলোঁকসহকাঁরে চতুর্দিক দেখিতে পাঁয়। তিনি প্রথমে জন্ম 

ধহণ করিয়। আঁঞ1শে সেহ সমস্ত শিখখ প্রেরণ করিলেন, তিনি যেন স্মঘ্যের 

মালোক আঁবরণ করিতে পারে, এরূপ ওজ্জ্রল্য ইচ্ছা পুর্বক ধাঁরণ করিলেন । 

১৩৯৯ 



৭ অষই্টক, £অধ্যায়।] ধর্বেদ সংহিতা [১০ মণ্ডল? ৫ সুভ । 

-হাহুতাযা৫ টিটি তিশা শি সি পা টিমের 

৬। পণঞ্ডিতের। সাত মর্য্যাঁদা, অর্থাৎ সীম, ভা রা 

মিনপণ করিয়াছেন) যে কেহ তাঁহার একটীও করে সেই পাঁপী(১)। অগ্নি 

মগুষ্যকে পাঁপ হইতে কদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবন্ত মন্ুষ্যের ভবনে থাকেন, 

নুর্কিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন। 

৭। অগ্সিই অসৎও বটেন, সও বটেন(২)। তিনি পরমধামে 

আঁছেন, তিনি আঁকাঁশের উপরে নূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন | অগ্নিই আম. 

দ্িগের আগ্রে জঙ্গিয়াছেন। তিনি যজ্ঞের পূর্বববত্তরশ কাঁলে অবস্থিত ছিলেন। 

তিনি রষও বটেন, গাঁভীও বটেন, অর্থখৃৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী। 

(১) যাঁত অকর্তব্য কর যথা, ব্রক্ষহত্য), সুরাঁপাঁন, চৌর্ধ্, গুরুপত্রীগমন। 

পুনঃপুনঃ পাপীচরণ, পাঁপ করিয়। প্রকাঁশ ন| কব1। লাযণ। কিন্তু সাঁরণের এই 

ৰ্যাখ্য! পৌবাঁণিক মত সঙ্গত, বৈদিক নছে | 

(২) এস্কলে স্ৃষ্টির পুর্রবে জগতের যে অপরিণত অবহ্থ! ছিল, তাহাকে 

অসৎ বল হইয়াছে । আরস্বপ্তির পরবন্তী অবন্থী নু । শায়ণ | 

১৪৪০ 



৭ জঅষ্টক, ৬ অধ্যাঁয়। ] ঝণ্েদ সংহিত]। [ ১ মণ্ডল, ৬ স্ুক্ত। 

পপ 

ষঃ অধ্যায়। 

৩ সুক্ত। 

অগ্নি দেবত1। ত্রিত খষি | 

১। এই সেই অগ্মিত যজ্ছের সময় ধাঁহাঁকে শব করিয়| তীঁহার 
আশ্রয় পাঁওয়| যায় এবং নিজ গৃছে অশেষ প্রকার ল্ীরদ্ধি প্রাণ্ত হওয়| 
যাঁয়) যিনি দীপ্ডিবিশিষ্ট এবং সুর্য্কিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে 

পরিচ্ছন্ন হইয়1 সর্বত্র বিচরণ করেন । 

২। যিনি ছুীর্ষ এবং যন্ছের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্ত্বল- 
কিরণমগুলের দ্বার! প্রদীপ্ত হইতেছেন | যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমাঁন- 
দিগের প্রতি বন্ধুজনোঁচিত কাঁধ করিবার জন্য উত্তম ঘেটকের ন্যয় 
অক্রিষ্ট ভাঁবে অসিতেছেন। 

৩। তিনি সর্প্রকাঁর দেবারাধনর প্রভু, তিনি সব্ধরত্র বিচরণ করেন, 
প্রাতঃকাঁল হইতেই তাহার প্রতৃত্ব আরন্ত হয়, যজ্ঞকর্তীব্যক্চি সেই অগ্নিতে 
মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাঁহ! হইলেই তাঁহার রথ বিপক্ষ- 

দিগের নিকট ছুদ্ধর্য হয় । 

8। সেই অগ্নি নিজ বলে বলী হুইয়| এব সুবসমূহ গ্রহণ করিতে 
করিতে দ্রুত গমনে দেবতাদিগের উদ্দেশে যহিতেছেন। তিনি স্তব 
করেন, হোম করেন, দেবতাদিশকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান 
যন্ঞকর্তী; তিনি দ্রেবতাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া! তীহাঁদিগকে 
আনয়ন করিতেছেন। 

৫। সেই যে অগ্নি, খিনি ভোগ্যবস্ত দান করেন, ইত্জের ন্যায় দীপ্তি 
গান, তোমর1 তাহাঁকে নমস্কার ও স্তবের দ্বার| সংবদ্ধনা কর। তিনি 
ধনের কর্তা, তিনি বিপক্ষপরাঁভবকাঁরী দেবতাঁদিগকে জাহ্বাঁন করেন, 
উহাকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাঁকা দ্বারা আপ্যাঁয়িত করেন । 

১৪০১ 



৭ অষ্টক,৬ অধযায়। ] খথেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ৭ সৃক্ত। 

শশশাশশি তি শিশ শশী শিশিশীি 

৩1 জ্ঞতগামী ঘে'টিকেরখ বেমন যুদ্ধে যাঁয়। তদ্রুপ অশেষ ধন সেই 

অগ্নিব সহিত যাইয়] মিলিত হয়। ছে আগ্ন! তুমি ইজ্দের স্থিত একত্র 

ইঘ1 আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর্ । 

৭। হেঅগ্নি! তুমি জম্মিবামাত্র মহত্ব লাভ করিলে এবং স্থান গ্রহণ 
করিয়াই আছুতিযোগ। হইলে । অতএব তোমাকে দেখিয়াই দেবতার 

 তৌমাঁর নিক্টে আসিলেন; উহার তোমার সহিত মিলিত হইয়! সর্ধঁঞ্জেই 

বন্ধিফ্ু হইলেন । 

৭ স্ুক্ত | 

ধষি ও দেবত। পূর্ব । 

১ হে অগ্নি! আকাশ ও পৃথিবী হইতে কল্যাণ আাঁহরণপুর্ববক 

আঁমখদ্িগকে দাঁও | হেদেব! আমাদিগের যজ্ছের জন্য সর্বপ্রকার জনন 

আহরণ কর। হে সৌমাূর্তি! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞনবাঁন্ হই; 
€হ দেব ! তোমাকে থে এত বৃহৎ বৃহৎ শব অর্পণ করিতেছি, ৫সই কাঁরণে 

আমাদিগকে রক্ষা! কর। 

২) হে অগ্নি! তোমার জন্য এই সমস্ত স্তব প্রস্তুত হইয়াছে) তুমি 

যে সকল গ/তী ও ঘোঁটক ও ধন দিয়ছ, তাহারই জন্য তোমার গুণ কর্ন 

করা হইতেছে । হে সৌম্যমূর্তি! হে ধনন্বরূপ ! যথন মনুষ্য তোঁমাঁর নিকট 

ভোঁগ্যবস্ত প্রাপ্ত হয়, তথন তাঁহীর অনেক একার স্তব আসিয়! উপ্পাস্থৃত, 

ছয়। 

৩) আগ্নকে আমি পিত ও আত্মীয় জ্ঞান করি; অগম্নিই ভ্রাতী) 

অগ্নিই চিরকালের বন্ধু, যেমন আঁকাশস্থ শুভ্রবণ স্্্যমণ্ুলকে লোকে 

আরাধন করে, তদ্রপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মৃত্বিকেই সেব1 করিয়খ থাঁকি। 

৪1 হে অগ্নি! এই সকল তব সম্পন্ন হইয়াছে, এই ভ্তব হইতেই 

গামর। সকল বন্ত পাঁইয়! খাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যাহাঁর ভবনে তুমি 
নিত্য নিত্য দ্রেবতাদিগকে আহ্বান কর এবং রুক্ষ! কর । সেই আমি ঘেন 

যঞ্ঞবান্ হই, যেন লৌহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই; থেন উজ্জ্বল 

আলোৌকসম্পনন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি। 

১৪০২ 



অষ্টক, ৬ অধ্যায়।] খণখেদ সংহিতা । [১০ মল, ৮ তুক্ত 

৫ | উজ্ভ্লমূর্তিধারী পুকষেরা অগ্নিকে আঁধাঁন করিলেন, প্রাচীন 
ক্ধুর ন্যায় তাহাকে সন্ভট করা উচিত; তিনি যজ্জের পুরোহিত, যে 
সমাপনকর্তী | মনুষ্যবর্গ বাঁহুসর্ালনপুব্রক সেই অগ্নিকে জন্ম পাঁন 

করিলেন । তিনি রূপধারী দেবতাঁদিগকে আহ্বান করিবেন বলিয়! 

তাহাকে সংস্থাপন করা হইল । 

৩1 হেদেব! দিবালোকবাঁসী দ্েবতাঁদিগকে তুমি নিজেই অচ্চন] 

কর। অপরিণতমন্ত নির্বোধ মনুষ্য তোমার কি সাহায্য করিবে । যেরূপ 

তুমি সময়ে সময়ে দেবতাঁদিগকে অচ্চন1 কর, তদ্রপ হে সৌধমা্মূর্তি! 

তোমার, আপনার উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর । 

৭। হেতাগ্রি! আঁমাদিগের রক্ষাকর্তী হও, আমাদিখের গাভীগণের 

রক্ষাকর্তা হও, আমাদিগের অন্নের উতৎপাঁদনকর্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্ত 
ই৪। হে পুজনীয়! হোম করিবার সামগ্রী সমস্ত আমাদিগকে দাঁন 
কর, সাবধান হইয়। আমাদিগের দেহ রক্ষণ কর। 

সপ ৫ 

৮ সুন্ত। 

প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবতা । ত্রিশির1 খবি। 

১1 প্রকাণ্ড পতাঁক! লইয়! অমি যাঁইতেছেন। বধের ন্যাঁয় শব্দ করি- 
তেছেন, শব্দে ছালোঁক ও ভুলোক শব্দায়মান | গগনের কি দূর, কি নিকট, 

সকল স্থান ব্যাপিয়া ফেলিলেন। জলের ভাঁগারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, 

তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে (অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । 

২। অগ্নি অণ্পবয়স্ক বষের ন্যায় আঁমোদ করিলেন, দেখ তাহার 
শিখাই তাহার ককুদ | বসটী দেখিতে সুশ্রী, কত থেল! খেলিতেছে, শব্দ 

করিতেছে । দেঝ/রাধনাঁর কাঁলে কত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে এবং 
সর্বাগ্রে আপন] হইতেই আঁপন স্থানে যাইতেছে । 

৩। দ্যুলোক ও ভুলোক অগ্নির পিতা মাতার তুল্য, তাহ।দিগের 
মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখ] বিস্তীর করেন। এই বীরের জঅস্থির- 
মুর্তিকে যে আধাঁন কর] হইল। ইনি যখন চলিলেন, ৩থন যঞ্ড স্থাঁনের 
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৭ অষ্টক,৬অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা|। [১০ মণ্ডল, ৮ সুক্ত | 
১: ২ শশা শশাশীটািশাতা হাতা __--পেপীপাশিস্পীিা তি 
এ 

লোকের জাভা ইঘার দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটব 
হইল্। 

৪ । হেধন স্বরূপ! প্রতি দিন প্রভাতে তুমি অগ্রে আসিয়! থাঁক। 

রাত্রিও দিনের সন্ধিমময়ে তুমি দীপ্তিশাঁলী হ৪। তুমি নিজ দেহ হইতে 
দূরয্যের ন্যায় তেজঃ উৎপাঁদনপুর্বক যজ্জের জনা সপ্তস্থানে উপবেশন 
কর । 

৫। হে অগ্নি! তুমি মহত্যুক্ত যজ্ছের চক্ষুত্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের 
জন্য গমন কর, তৎকাঁলে তুমি আবর্ণকাঁরী রক্ষাঁকর্কা হইয়! থাক। হে 
বুদ্ধিমান! তুমি জলের পৌন্র(৯)। যাহার আঁহুতি গ্রহণ কর, তুমি তাঁহার 

দুত হইয়া থাঁক। 

৩। ছে অগ্নি! তুমি যে আকাশে লিযুৎ নামক ঘোটকের সহিত 

বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, তথায় তুমি যজ্জের নির্বাহকর্তী এবং জলের 
প্রেরণকর্তী1 হুইয় থাক। তুমি আকাঁশের দিকে তোগার মস্তক উত্বোলন 
কর। ছে অগ্নি! সর্ঝবন্ত প্রদানকারিণী শিখাস্বরপ তোমার জিহ্বাঁর 

উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর । 

৭। ত্রিত যজ্ঞ করিয়! এই প্রার্থন। করিলেন, তাহার ইন্ছা যে, যজ্জের 
মধো পিতার ধ্যান করিয়! নান! বিপদে রক্ষা পান । তিনি প্রার্থনার অনু 

রোধে পিতামাঁতাঁর নিকটে উপযুক্ত বাঁক বলিতে বলিতে যুদ্ধের অস্ত্র 
লইতে গেলেন। 

৮। আগের পুভ্ত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তুক প্রেরিত হইয়। নিজ পিতাঁর 

ুদ্ধাস্্ব সকল গ্রহণপুর্র্বক যুদ্ধ করিলেন ৷ অগুরশি] ত্রিশিরাঁকে(২) বধ 
করিলেন । ত্বষ্টীর পুভ্রের গভী নমন্ত অপহরণ করিলেন । 

শশী াশশািশি টাাা্্িশশিিিিটিট শশী শীশীশশাশিশীাশিশ্ীশীটি শশা শিিীশীশ্ীশ্পীশাশী শশী টিটি শী শশী 

(১) জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুক্ত বিছ্যুৎ, অর্থীৎ অগ্নি । লায়ণ। 

(২) “176 80০০-088000 30৮০0-0500  (0008007).৮--]101354750711 

72295 ৮০1. $ (1884), 0,239. 
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৭ অষ্টক,৬ অধ্যায়।] ধর্ধেদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৯ সুজ | 

সা ৯ --_ পাশাপাশি শি শি শাশীশ্ীশশী পপি শিস শোপিস শিস পাপী শিশিী শি 
স্পশীশশশিশীশীলি 

৯| শিষপালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপি তেজোঁবিশিট 
তৃষ্টার পুভ্ত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাঁভীদিগকে আহ্বান করিতে 
করিতে তৃষ্টাঁর পুন্ত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন(৩)। 

৯.নুত্তু। 

জল দেবত1। দিন্দুদ্দীপ খষি অথবা ত্রিশির] ধষি | 

১। হে জল! তুমি সুখের আধারম্বরূপ | তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া 
দাও । তুমি অতি চমত্কার বৃষ্টি দাঁন কর । 

২। হে জলগণ! তোঁমর| শ্বেহময়ী জননীর ন্যায়, তো মাদিগের 

থে রস অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর। 

৩। হে জলগণ! ষেপাঁপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমর! প্রস্তুত আছ, 

সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। 

তোমর! আমাদিগের বংশ রদ্ধি কর । 

৪। জলস্বরূপ দেবতাঁগণ আঁমাঁদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান ককন, 

গানের উপযোগী হউন, মজল বিধাঁম ও অম্ল নিবারণ ককন, আমা- 

দিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন । 
৫।. অভিলবিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদ্িগকে 

উাহারাই বাস কারাইয়! থাকেন; সেই জলদ্িগকে আমি গষধের জন্য 

প্রার্থন! করি। 

৩। সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ওঁষধধ আছে 

এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আঁছেন। 

৭। হেজলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ওষধ পরিপুৰ্ট কর, যেন 

আমর] বহুকাল স্্যযকে দেখিতে পাই । 

(৩) ইন্দ্রের ও ত্রিতের ত্ষ্টাব মহিত বৈরভাঁব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টীর পুত্র বিশ্ব- 
ব্ূপকে হনন করেন, একধপ একটা বৈদিক অখখ্যান আছে, তাহা আমর) পুর্ধেই 
বলিয়ছি, তাহার প্রাক্াত্ধক অর্থ বুঝিতে পারি নাই। 
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৭ অট্টক,৬ অধায়।] খখ্বেদ সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ১০ তৃক্ত । 

৮1 হে জলগণ! যাহ! কিছু ছুদ্কুত আমার আছে, অথবা যে কোন 
হিঙনণর কার্য করিয়াছি, কিংবা! অভিসম্পাত করিয়াছি, অথব মিথা1 কথ। 

কহিয়।ছি, সে সমস্ত অপসারিত কর। 

৯। আঁমি অন্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রম পাইয়াছি। 

হে অগ্নি! জলবিশিউ হইয়! তুমি এস । আমাকে তেজোযুক্ত কর(১)। 

১০ শুক । 

যম ও যমী দেবত। এবং উখহাবাই খষি। 

১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধো যমী যমকে কহিতে- 

ছেন(১)]-বিস্তীন জমুদ্রমধ্যবত্তাঁ এই দ্বীপে আমিয়] এই নির্জন প্রদেশে 

তোমাঁর সহবাসের জন্য আঁমি অভিনাঁষিণী, কারণ গভবস্থা' অবধি তুমি 
আমার সহচর । বিধাতা! মনে মনে চিন্ত| করিয়া! রাঁখিয়াছেন, গে তোমার 

উরসে আমার গর্ভে আঁমাদিগের পিতার «ক নুন্দর নপ্ত| (নাতি) 

জন্মিবে। 

২। (ষমের উত্তর)_তোঁম।র গর্ভনহচর তোঁমাঁর সহিত এগ্রকার 

সম্পর্ক কাঁমনা করেন না! যেহেতু তুমি সহোঁদরা ভগিনী অগমা। 

আর এম্থান নির্জন নহে, যেহেতু দেই মহান্ অস্থরের ব্বর্গ ধাঁরণকারী 

বীরপুভ্রগণ পৃথিবীর সব্দভাগ দেখিতেছেন(২)। 
াশাশিশীস্ীীতিী প্পপ শা সপিস্পীশািশিক্টী ৩ 

(১) ৬-৯ এই কয়েক খচ্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ স্থৃক্ের ২০ হইতে ২৩ খকেব 
র্হত এক । | 

০ এপ িরিলক লিল হি স্ীপপীশিপপাশীশীপী তিশা ৬০ লি পি 
_ শী শশা শী টা টি শা 

(১) এই স্ুক্তটা অতি প্রনিদ্ধ। ইহাঁতে ভগ্নী যমী ভ্রাতীযমকে আলিঙ্গন কনিধাঁ। 
অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্্যে অসম্মতি প্রকশ করিতে- 
ছেম। এই সৃক্তেব প্রকৃত অর্থ বুক্বিবাঁব জন্য পখঠক ১। ৩৫ । ৬ খকের যম ও বদী- 
সম্বন্ধে টাকাটা পাঠ করিবেন । যম ও যমীর আদি অর্থ দিব] ও রাত্রি; দিব ও 
রাত্রি বিভিন্নই থাঁকে, তাহীপিগের শর্জমদ হয়ন1। এই প্রনিদ্ধ সৃক্ের মৌলিক 
অর্থ অমি এইরূপ বুঝিযাছি। 

(২) অসুরের বীর পুভ্রগণ বোধ হয় দেবগণ ব| দেবগণের চর, ৮ খক দেখ। 
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1তাষ্টক,৬ অধ্যায়। ] খণথেদ সংহত [| ১০ মণ্ডল, ১০ জাজ । 

৩। (যর্মীর উক্কি)_যদিচ কেবল মনুযোর পক্ষে এপ্রকাঁর সংসর্গ 
নিষিদ্ধঃ তথাপি দেবতার! এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপুর্রবক করিয়া থাঁকেন। 

মতএব আমার যেরূপ ইচ্ছ! হইতেছে, তুমিও তদ্রুপ ইচ্ছা কর। তুমি 

পুত্র জম্মদাত| পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর। 

৪। (যমের উত্তর)--একার্ধয পূর্বে কখন আমরা করি নাই। আমর 

সত্যবাদী, কখন মিথ্য| কছি নাই | গন্ধর্ব আমাঁদিগের পিতা, আর 

আঁপ্য। যোঁষা আঁমা দগের উভয়ের মাতা(৩)) নুতরাং আমাঁদিশের উভ- 

য়ের অতি নিকট সম্পর্ক । 

৫। (যমীর উক্তি) নির্্মাণকর্ত। ও প্রসবিতা ও বিশ্ববূপ দেব- 

তষ্ট1(৪), আম!দিগকে গর্ভীবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুকষবৎ করিয়াছেন। 

তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথ| করিতে কাহারে1 সাধ্য নাই। আঁমাদিগের এই 

সম্পর্ক পৃথিবী ও আঁকাঁশ উভয়েই ভাঁনেন। 

৬। এই প্রথম দ্রিন কে জনে? কে ব| দ্রেখিয়াছে? কেই বা প্রকাশ 

করিয়াছে? মিক্র ও বরুণের আঁবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অত প্রকাণ্ড। 

অতএব হে আঁহন(৫) ! তুমি নরদিগকে ইহার কিবল!। 

(৩) সায়ণ গন্ধব্ব অর্থে বিবশ্বাবূ বা সূর্ধ্য এবং আঁপ]1 যোষ| অর্থে সবগুু বাঁ 

সুর্ধ/পত্ী উষব কবিয়খীছেন। 10) 2, 10. 4. 1 0210 98010078 10] ৮ 1793580 

10078, %৪317% 101 ১0৪ 10 80007021106 ম10) 3৪৪02) ()০06)) 0100106 20] 

১791009380৮ [007,718 0101100818682766 ৫ 47479999 (1892), ০1. 11, 

[). 989, 0069. 

(8) মুলে কজনিত| * * দেবঃ তুষ্ট সবিত বিশ্বরূপণ” আছে। নসায়ণ 

“সবিতা” শব বিশেষ্য করিয়। জনত ও তৃষ্টা ও বিশ্বপ্ূপ শব্ষকে তাহার বিশেষণ 

শব করিয়াছেন । কিন্ত তরষ্টাই বৌধ হয় বিশেষ্য, সবিত) প্রভৃতি শব্বগুলি বোধ 

হয় বিশেষণ 1 “109 01৮09 [জি 31)6) 0110 07986020109 ঘ1ঘ1901 61) ৪1)81)8] 

২৮718, 50166 500৮ 0100 0৬০ 0195602, 8170. 1991903 60 
০1 81] (0 

0 0109 0198%60৮ 10 £909181 
[2888 35100 518৮৮০00817 056 190১0 01 ১৪7%0৮, 

10 0113 9017" 01187806070 35100 তত 424৮4627 

(৫) এই শবের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আঁচে । লীযণ এই ৬ বকৃটা যমীর উক্তি 

করিয়শছেন | সুতর+, « অশহনঃ” হমের বিশেষণঃ করিয়ছেন। 710 এই ঝক্ 

ষমী4 উক্তি করিয়। « আঁহন$” অর্থে “91 8০৮০০ 0009) 1 করিয়শছেন। 
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৭ অষ্টক,৬ অধ্যায়।] গণ্বেদ সংহিতা। [৯ মণ্ডল, ১০ সৃজি। 
পিপিপি পিপি ১ 

সপ 
২ শশা শট 22 শশাপীশিস্পি পাতিতিতী 

৭) তুমি হম, আঁমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হ& 

এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্বী যেমন পির নিকট, তন্্রগ 

আরম তৌমীর নিকট নিজ দেহ উদ্ঘাটন করিয়া! দিই। রথ ধারণকারী 

চক্রদ্ধয়র ন্যায় এস, আমরা এক কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই | 

৮) (যমের উত্তর)--এই যে সকল দেবতাঁদিগের গুগুচর, ইহানে 

সর্বত্র গতিবিধি) ইহ! চক্ষুঃ নিমীলন করে না। ছে ব্যথ।দায়িনী (১) যাও 

শীঘ্্ অন্যের নিকট গমন কর) রূথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তাহা 

সহিত এক কাঁধ্য কর। | 

১। কি দিবসে, কি রাত্রিতে, য.জ্ঞর ভাঁগ যেন যমকে দাঁন কর হা 

নুর্ষ্যের তেঙ্জঃ যেন পুনঃ পুনঃ আবিভূঁত হয়। ছ্যু,লাক ও ভুলো; 

স্্রীপুকষবৎ যমের আত্মীয়। যণী যাইয়! যমের আত! ভিন্ন অন্য পৰে 

আশ্রয় কৰক (৭)। 

১০) ভবিষ্যতে এমন যুগ্ন হইবে, যখন ভ্রাতা ভমীতে হ্যা? 

করিবে হেলুন্দরি! আম] ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। ভি 

যখন রেতং সেক করিবেন, তখন তীহাঁকে বাহুদ্ধর| আলিঙ্গন কর। 

১১। (যশ্বীর উত্তি)_সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে সত্বেও তগ্গিন 

অনাথ হয়? সে কিসের ভগিনী, যদ্দি সেই ভগনী সন্তেও ভাতার দুঃখ 

নাহয়? আমি অভিদাঁষে মূদ্ছিত হইয়া এত করিয়া বলতেছি; তোমা 

শরীরে আমার শরীরে মিলাইজ। দাও। | রর 

১২1 (যমের উত্তর)_তোঁমীর শরীরে সহিত আমার শরীর মিল 

ইতে ইচ্ছ! নাই । ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাঁহাঁকে পাঁপী কহে 

আঁমি ভিন্ন অন্য পুকষের সহিত আঁমোদ আহ্লাদের চেষ্ট| দেখ । (৫ 

সুন্দরি! তৌঁমাঁর ভ্রা তাঁর তাদৃশ অভিলাঁষ নাই । 

১৩। (যমির উক্তি) হাঁয়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুঁকষ দেখি 

তেছি ! এ তোমার কি প্রকাঁর মন,কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বু
ঝি? 

টিরনিডিতড নিত 8182 

(৩) এখানেও “ অহনঃ” শব আছে। 
(৭) মাহ এই ঝক্ যমীর উক্তি করিয়াছেশ। 

১৪০৮ 



৭ অষ্টক, ৬ অধ্যায়।- ধর্েদ সংহিত1। [ ১০ মওল, ১১ সৃক্ত | 

সপ শাশীশী 

পাঁরিতেছি না, যেরূণ রজ্জু ঘোঁটককে বেন করে, কিস্বী “্যরূপ লতা বক্ষকে 

আলিঙ্গন করে, তদ্রপ অন্য লারা অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, 

অথচ আঁমাঁকে তুমি বিমুখ ! 

১৪। (যমের উত্তর)--হে যমি! তুমিও অন্য পুঁকষকেই উত্তমরূপে 
আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা রৃক্ষকে, তদ্ধরপ অন্য পুরুষই তোমাকে 

আলিঙ্গন ককক। তাহাঁরি তুমি মল হরণ কর, সে৪ তোমার মনোহরণ 

ককক। তআঁহারই তুমি সহবাঁমের ব্যবস্থ! স্থির কর, তাঁহাঁতেই মঙ্গল হইবে। 

শশা শা 

১১ সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা | হবির্ধান খষি। 

১। সেই মহত্বযুক্ত দুগ্ধ অগ্নি রষ্টিবর্দণের মূলীতৃত, তিনি উন্ভল 
আকাশ হইতে আশ্চর্য দোঁহন প্রক্রিয়াদ্বার! জল দোঁহন করিলেন। 

বেরূপ বকণ, তন্রপ ভিনিও নিজ জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হইয়া আঁছেন। তিনি যজ্ঞের 

[ল, প্রার্থনা করি যে, যঙ্ছের উপযুক্ত সন্মসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন ককম। 

ই। গন্ধবরী ও অপ্য1 যোঁষণ1(১) ভ্তব করিতেছেন। নদযেত্তর 

ঈরিতেছে, তাহাঁতে আঁমাঁর মনঃ সংযোঁগ হউক। অদ্দিতিদেবী আঁম।দিগকে 
তা7 অভিলধবিত ফলের মধ্যে লইয়! চলুন । আঁযাঁদিগের জেষ্ঠ ভ্রাত! 

র্ব:ঞ্র স্তব করিতেছেন(২) | 

ূ ' ৩। যেই মাত্র গগনবিহ|রিনী, শব্দাঁয়মন1, কল্যাণমূর্তি চিরপরিঠ্তি1 

টউধাদেবী মন্তষ্যকে দেখ দিলেন, তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন 

রা হইল; যাহার! যঙ্ছের অভিনাঁধী, এই অগ্নি তাঁহাদিগের প্রতিই 

ধ্ীতিযুক্ত; ইনি দ্রেবতাদ্দিগ্রকে আহ্বান করেন। 

৪। শ্যেনপক্ষী অগ্িকর্তৃক প্রেরিত হইয়া যক্ছে সেই দ্রবমূত্তি সর্ব, 
[াপী সর্জ্ঞ সোঁমকে আনিয়। দ্রেন। যখন আঁধ্য মনুষ্য্ণ সৌম্যমৃত্তি ও 

(১) অপ্যণ যোঁষণ1 অর্থে উঠ | পূর্বের ভৃক্তের ৪ খকের টাকা দেখ। গন্ধর্ক 
্থে ফি স্রধ্য হয়, তবে গন্ধববী অর্থেও সুাপড়ী উদ্। 

(২) লায়ণ ভিন্নরূপ ব্যাখা দিয়াছেন। 
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৭ অই্টক,৬ অধ্যায়।)] খণেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১ সৃক্ত। 

০:
০2
 ০০2১ 

দেবতাঁদিগের আধহ্বানকাঁরী জগ্সিকে বেন করিয়া অবস্থিত হয়েন, তখন 

স্তব উঠিতে থাঁকে। 

01 হে অগ্নি! যেরূপ ঘাস পশুর পক্ষে, তদ্রপ তুগি সর্বদাই 

আমাদিগের পক্ষে প্রিয়। মনুষ্যের আৃতি প্রাপ্ত হইয়। তুমি উত্তমরূপে 

যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্ততিবাক্য গ্রহণপূর্ধক এবং হোমের 

দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়| তুমি বিস্তুর দেবতা লইয়া এম। 

৬। হেঅগ্নি! তোমার শিখাঁকে তোমার মাতাঁপিতীস্বরূপ দ্যাঁবা- 

পৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেদ্গগ জীর্ণকারী সূর্য আপনার আলোক 

ছ্যুলৌক ও ভুলোৌকে তাগ করিয়] দেন। যজ্ঞাভিলাধী দেবতাদিগের 

উদ্দেশে হজ্ঞকর্তী। যজ্ঞ করিতে উদ্যত, তিনি মনের সহিত ব্যণ্র হইয়া 

ছেন। অস্মি স্তব স্কূর্তি করিয় দিতেছেন। প্রধাল পুরোহিত উত্তনরূপে 

কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং শব বাড়াইয়া দ্িতে- 

ছেন। ব্রদ্ধা। নামক বুদ্ধিমান পুরোহিত মনে মনে আশঙ্ক| করিতেছেন 

পাঁছে কোঁন দোষ ঘটে । 

৭1 হে বলের পত্র অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাঁর অনুগ্রহ লাঁভ করিয়াছে 

তাঁহার যশ সর্ব্বাতিশাঁয়ী। দে অন্ন বিতরণ করে, ঘোঁটক্গণ তাহাকে বহ? 

করে, তাহার মূর্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিনদিন অধিক মুখী হয়। 

৮) হে পুজনীয় অগ্নি! যখন আমর! এই সমস্ত পুরী পুর্জ তত 

দেবভাঁদিশের যজ্ঞ উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সেই সময়ে রমণীয় বনু সক 

আমাদিগকে দিও। হে বঙ্গীয় দ্রব্য গ্রহণকারী! আঁমর। যেন ইহ হইবে 

ধনের অংশ প্রাপ্ত হই। 

৯। আমাঁদিগের গৃহে সর্ধ্বদেবতাঁর উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে 

ইহাঁতে, হে অগ্সি! তুমি জ্ামাদিগের কথা শ্রবগ করিও। অমৃতক্ষর 

করে, এতাঁদৃশ রথ যোজন! কর। দেবতাদিগের জনকঞ্জননী দ্যাবা 

পৃথিবীকে আমদিগের নিকট লইয়! এস, তুমি এই স্থানেই খাঁক। দেব 

দি.গর নিকট হইতে তুমি অপসৃত্ত হইও না। 

শা স্পীসিস্পসসসপসসলপ 

১৪১৪ 



৭অট্টক,৬ অধ্যায়। ] এর্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১২ হুক । 

াশাপীশাশািশীিশিশ্াশাী টিশিশীশীশ্ীটাশিীী শশী 

১২ সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা 1 হবিপ্ধান খষি। 

১। স্যুলোক ও ভূলোঁক হহাঁরা যজ্ঞের সময় সর্ধপ্রথম অগ্নিকে 
আহ্বান কন, তাহাঁদে মেই আহ্বান সত্য হউক। তখন অগ্নি যজ্বের 
জন্য মনুষ্যদিগকে প্রেরণ করিয়া আপন শিখা ধারণপুর্বক দেবতাঁদিগের 
আহ্বানের জন্য উপবেশন ককন। 

২। হে অগ্নি! তুমি নিজে দ্রেব, অন্যান্য দেবতাঁদিগের নিকট গমন- 

পূর্বক আঁমাদিগের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য বহন করিয়া লইয়! যাও | তুমি 
শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ; ধূমই তোমার পতাক1) তুমি প্রজ্বলিত হইয়! সরল 
শিখা ধারণ কর; তুমি হোতা ও নিত্য বাঁক্যপ্রয়োগনহক।রে যজ্ব করিতে 
তোমার তুল্য কেহ নাই। 

৩। অগ্নিদেব আপন] হইতে যে জল উপার্জন করেন, আঁহাঁতে 
উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইরা| পৃথিবীকে পাঁলন করে। পরে সমস্ত দেবগণ 
তোমার সেই জল বিতরণের বিষয় গাঁন করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা 
বর্গের ঘৃতন্বরূপ রৃষ্টিবারি দোঁহন করে। 

8৪। হে অগ্নি! আঁমাদিগের যজ্ঞকীর্যয সম্পনন কর। হে দ্যাঁবা- 

পৃথিবী আমি তোমাদিগকে স্তব করি। হে ঘৃততুল্য বুট বর্ষণকারী ! 
আমার স্তর শ্রবণ কর। যখম অভ্তবকর্তীরা যজ্ঞের সময় স্তব করিলেন, হে 
জনকজননী ! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করেয়। আঁমাদিগের মালিন্য অপ- 
নয়ন কর। 

৫) অগ্পি কি তবে আমাদিগের হোম গ্রহণ করিয়াছেম? আমরা 
কি তাহার উপযুক্ত পুজ| করিতে পারিয়াছি? কেই ৭ তাহ! জানে? বন্ধুকে 
আহ্বান করিল তিনি যেমন আসেন, তদ্রপ অগ্নি আঁনিতে পারেন। 

আমশাদিগের এই ঝুঁতিবাঁক্য দেবতাদিগের নিকট গমন ককক। আর 

যাহ! ক্ছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাঁও দ্রেবতাঁদিগের নিকট গমন 

ককক। 
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৭অইঈক,৬ অধ্যায়।] খণ্বেৰ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৩ হুক । 

সপ পাপা পিপি 

৬) এক্ষণে অমৃতের আঁহুতি ছুঃদাধ্য, কারণ একবংশীয়! ও ভিন 
বূপধখরিণী দেবত1 রহিয়াছেন । ছে মহান অগ্নি! যে ব্য যমের 

এসন্ত লাভ করিয়াছে, লাবধান্তাঁমহকারে তাঁহীকে রক্ষা! কর(১)। 

ন। নেই অগ্মি উপস্থিত থাঁকিলেই যজ্ছে দেবতাঁদিগের আমোদ হয়, 

এই নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্তকর্তাব্যক্তির গৃহে স্থাপন! করা হয়। দেবতারা 

সুর্ধ্ের আলোক সঞ্চয় করিয় রাঁখিয়াছেন এবং চক্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চর 

করিয়] রাখিয়াঁছেন । তাছার1 নিরন্তর দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়1 থাঁকে | 

৮। €য নিগুঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থ|কিলে ৫দবতাঁরখ নিজ 

কীর্ধ্য সম্পীদন করেন, তাহার বিষয় আমরা অবগত নহি। এই যজ্ঞের 

মৈর ও অদিতি ও দবিতাদের যেন অ।মাদিগ্নকে বকণদেবের নিকট নির- 

পর়ীধী বলিয়] জানাইয়। দেন। 

৯। আমাদিগেও গৃহে পর্বদেবতাঁর উদ্দেশে এই যে যজ্ হইতেছে, 

ইহাঁতে হে অগ্সি! তুমি আমাদিগের কথ! শ্রবণ কর | অমৃত ক্ষরণ করে? 

এতাঁদৃশ রধ যোজনা কর। দ্রেবতাঁদিগের জনকঙ্ননী দ্যাঁবাপৃথিবীকে 

আমাঁদিশের নিকট লইয়া! আইস | তুমি এই স্থানেই থাঁক। দেবতাঁপিগের 

নিকট হইতে অপস্ত হইও ন1(0২)। 

সি 

১৩ সুক্ত। 

হবিধ্ঁন নামক শকটদ্বর ইহার দেবত৭, অর্থাৎ বর্গনীয় বিষয় | বিবন্থত ঝষি। 

১| হে শকটদ্য়! আমি প্রাচীননন্ত্র উচ্চারণপুর্ষক হোমের দ্রব্য 

অখরোঁপণ করিয়! তৌঁমাঁদিগকে যোজন! করিতেছি । আমার স্ততিশীক্য 

পণ্ডিত ব্যক্তির আহ্তির নায় দেবতাঁদিগের নিকট গমন ককক। যেন 

যে সকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধাঁমে অধিষ্ঠান করিতেছেন, 

ভ'ছার। সকলে শঅবণ কুন । 

(১) লায়শ এই খক.বাখ্য। করনে নাই, ইহার অর্থ অপরিক্গার। 

(২) পূর্বের সক্তের শেষ খকের সহিত এই খকু একই | 
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৭ অষই্টক, ৬ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিত1 | (১০ মণ্ডল, ১8 হৃক্ত। 

২। যৎকাঁলে তৌমাঁরা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর, তখন দেবপুজ- 

কাঁরী মনুষ্যগণ তৌঁমাদিগের উপর ছোঁমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া! আঁরোঁপিণ 
করে। তোঁমর নিজ স্থানে যাইয়। অবস্থিতি কর | আমাদিগের সোমের 

জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর। 

৩। যজ্ঞের যেপঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থ/ৎ ধান ও সোম ও পশু 

ও পুরোডাশ ও যত), তাঁহ! আঁমি যথাঁযোগ্যরূপে বিনিয়োগ করিতেছি । 

যথ! নিয়মে চারি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি । ওঞ্কার উচ্চারণ পূর্বক 

উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করিতেছি । যজ্জের নাভি স্বরূপ যে বেদী, তথাঁয় 

আমি শোধন কার্যা সমাধ| করিতেছি । 

৪ | দেবদিগের মধ্যে কাঁহাকে মৃত্যু সদনে পাঠান বাঁয়? গ্রজা- 
দিগের মধ্যে কাহাঁকে অযৃতের নায় কর যাঁয়? যজ্ঞকর্তার মন্ত্রপূত 
যদ্রের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যম আঁমাদিগের প্রিয় এই শরীর পরিহাঁর 
করেন, অর্থাৎ ধস করেন ন1। 

৫। ভ্তোঁতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্্র উচ্চা- 
প্রিত হইতেছে । সে।ম পিতাস্বপ, তাহার পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগরণও 

স্তব আন্ত করিয়।ছেন | দুইখানি শবট দেবত1 ও মনুষ্যপ্গের জন্য | 

দীপ্তি পাইতেছে, ছুই খাঁনি শকট ই কার্ধয করিতেছে এবং বত] ও মনুষ্য- 

দিগের পুষ্টি সাধন করিতেছে। 

১৪ সুক্ত। 

পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা । যম খষি। 

১। হে অন্তঃকরণ ! তুমি বিবন্ধীনের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য শিয়! 
সেবা কর। তিনি অৎকন্মান্থিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়] বান, 
তিনি অনেকের পথ পরিক্ষার করিয়া! দেন, .তাহ।র শিকটই সকল লোকে 

গমন করে(১)। 

(১. সমস্ত খথেদ সংহিতার মধ্যে ৰৌধ হয় এই স্ৃক্ত অপেক্ষ+ জ্ঞাতব্য হুক্ত 
আর একটা নাই | পর কালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপুর্বে মর! স্থানে স্থানে উল্লেখ 
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৭জইক,৬ অধ্যায়।] খথেদ সংছ্িতা। [ ১০ মণ্ডল, ১৪ ছৃক্ত | 

২। আমর কোন্ পথে যাইব, তাহা! যমই প্রথঙে দেখাইয়! দেন। 
সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে ন। যেপথে আঁমাদিগের পূর্ববপুকষের 
গিয়াছেন, সকল জীবই নিজমিজ কণ্ম অনুমারে মেই পথে যাইবেন। 

৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নাঁমক পিতৃলোকদ্িগের সাহায্যে বৃষ্টি 

প্রীপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরাদিগের সাঁছাঁয্যে এবং বহস্পতি খর ন(মক 
ব্যক্তিদের সাঁহাঁষ্যে) | যাঁহাঁর। দেবতীদ্দিগকে সংবদ্ধন করে এবং যাঁছা- 
দিগকে দেবতারা! সংবর্ধন! করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ স্থাঁহা. 
দ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহ! স্বধাদ্বার|। 

৪। হেষম! এই আরন্ধ যজ্ঞে আঁলিয়। উপবেশন কর, তুমি এই যন্জ 
জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোঁকদিগকে লইয়া আঁইন 
তোঁমাঁর উদ্দেশে কবিদ্রিগের মুখোঁচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাঁকুক। (0 

রাজ! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপুব্বক আমোদ কর। 

৫ হে যম! নানা মুর্তিধারী অর্গিরা নামক যজ্জভোক্তা পিতৃ 

লোকদিগের সহিত এস, এই স্থানে আঁমোদ কর । তোঁমার যে পিতী| বিব' 

স্বৎ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এইযজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া! উ. 

বেশন কর । 

৩। অঙ্গির| নামক, অথন্বন্ নামক এবং ভূগড নামক, আমাঁদিগের 

পিতৃলৌকগণ এই মাত্র আসিয়াছেন, তীহার। সোমরস পাইবাঁর অধিকারী, 

পাইয়াছি, নবম মণ্ডলের সর্বশেষ স্তৃক্তের পুর্কেব সত একটা বর্ণনাও পাইয়খছি। 
এই সৃক্কে সেই পরকাঁপিক সুখের বর্ণনা আছে, দেই স্ুখবিধাঁনকর্তা যমের কথ 
আছে, অন্ত্যে্ি ক্রিয়ার উচ্টার্ধ্য মন্ত্র গুলিও আছে । 

যমের কথ। পুর্বমণ্ডলনমুছে আমরা! কদাঁচ পাঁইয়াছি। এই দশম মণডলে 
উহার কথ এবং পরকালের ক সর্ধদই পাঁওয়। যায় | বোধ হয় খথেদ্ 

রচন কালের প্রথম অংশে পরকাল বিশ্বীল তত দৃঢ়ীভূত হয় নই, ক্রমে যেরূপ, দে 
বিশ্বীন দৃচীভূত হইল, লেইকপ উপাঁসনায় প্রকাশ হইতে লাগল । 

আমর] পৃর্ধেই বলিয়াছি খথেদের যম পৌরাণিক যম নহে, খথেদের যম পুণা- 
কর্টের পুরক্কারবিধাতা। তবে ভীঘার ছুইটী হিংপক কুকুরের পরিচয় পাওয় 
যখয়। 

আমর! আরও বলিয়াছি, যে হমের আঁদি অর্থ তূর্য, ব। দিবস । তৃর্ধযরূপ ধম 
কিরূপে ্বর্ণহখবিধত। যম হইলেন, তাহী। পাঠক ১। ৩৫। ৩ খকের টাকাঁঃ 
দেখিবেন | 
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৭অষ্টক, ৬ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিতা! । [১০ মণ্ডল, ১৪ সৃক্ধ | 

ুপ্িশশীশিলীটি পিপিপি টর 

সেই যজ্ঞভোক্তা পিভলোঁকগণ যেন আঁমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন 
আমরা তাহাদিগের প্রসম্নতা লাভ করিয়া! কল্যাঁণভাঁগী হই(২)। 

৭। (হজ্জবর্তাব্যকির মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সম্বোধিন করিয়া! এই উক্তি)_ 
আমাদিগের পুর্ধ্পুকষের! যে পথ দিয়) যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ 
দিয় সেই স্থানে যাও। সেই যেছুই রাঁজা যম আঁর বকণ, যাহার! স্বধণ প্রাপ্ত 
হইয়! আমোদ করিতেছেন, তীহাদিগকে যাইয়া! দর্শন কর। 

৮। সেই চমৎকার ব্বর্গধামে পিতলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হত্ব, যমের 
সহিত ও তোঁমাঁর ধর্ম্ীনুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাঁপপরি- 
ত্যাঁগপুর্ববক অস্ত (নামক গৃছে) এবেশ কর(৩) এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর | 

৯। (শ্বশাঁনে দাহ কাঁলে উক্তি)_-(ছে ভূত প্রেতগণ)! দুর হও, 
চলিয়! যাঁও, সরিয়! যাও, নরিয়1 যাঁও, পিতৃলোকের। তাহার জন্য 
এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন! এই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বার! ও আলেক- 
দারা শোভিত; যম এই স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়! থাঁকেন। 

১০। (ষমদ্বারবত্তাঁ ছুই কুস্কুরের বিষয়ে উক্তি)_হে মৃত! এই যে 
দুই কুসতুরঃ যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র) ইহাদিগের লিফট 
দিয়া শী্র চলিয়| যাঁও। তৎপর যে নকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোঁক যমের সহিত 
সব্থদ| অীমোদ আহ্লাঁদে কাঁলক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়! ভাহা- 
দিগের নিকট গমন কর(8)। 

১১। হেযম! তোমার প্রহ্রীন্বরূপ যে দুইকুক্কুর আছে, যাঁহা- 
দিগের চারি চারি চক্ষুঃ, যাঁহারা পথ রক্ষ| করে এবং যাহ।দিগের দৃষ্িপধে 
এ টরিনিকি হি তিভি রিট গডি ডি এসির নিত 

(২) ৩ হইতে ও খকে প্রকাশ হইতেছে, যে পুন্যাত্বা পূর্বপুষরুগণ দেব- 
দিগের সহিত স্বর্থবাঁদ করেন এবং দেবদিশের লহিত যজ্ঞের ভাগী, এরূপ বিশ্বাস 
ঝথেদ রচনখকালে প্রচ্দিত ছিল। 

(৩) “96879 61] 02979, 11161) 160] 110278, 810 (910 ৪ 107প07.-1722 
111127, 

“48006 ঢ 10009, 18710£ ৭০0 88170 81) 101091666100.--2207, (72805 - 
1490 ৮] 21012) 

“ 2000ম108 ০? 011 17009650007 86210 8০ ৮0 00) 11007624184, 
(8) ৭ হইতে ১০ থাকে ক্পষ্টই প্রভীয়মান হইতেছে, যে খথেদের ধম পরকালের 

ইখের বিধাত1। তথাপি যমের কুকুর মনুষ্যের ভয়ের পদ্দার্থ তাহ] ১০ হইতে ১২ 
| বকে প্রকাশ। ৃ 
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৭ অই্টক,৬ অধ্যায়।] ধথ্েদ সংহিত]। [১০ মণ্ডল, ১৪ হুক 
৮০ পপপপপপীশতিস্শাসসপ পপ সপ শেপ 

অল শইীটাঙ্াাাকাঙাাহট ই ৪ হে নি শাটাশি তি টি শ্পপিপীতিশী 

সকল মনুষাকেই পতিত হুইতে হয়) তাহাঁদিগের কোপ হইতে এই মৃত- 

বাক্তিকে রক্ষা! কর। হেরাজ1! ইহাকে কল।ণভাঁগী ও নীরোগী কর। 

১২। মেই যেছুই যমদৃত, যাহাঁদিগের ধহং বৃহৎ নাঁসিক1, যাহারা 

শীঘ্ব তৃপ্ত হয়ন1(:) এবং সকল ব্যক্তির পশ্চ1ৎ .পশ্চাঁৎ যাইর়1 থাকে, 

তাহারা ঘেন আমাদিগকে অন্য এই স্বনে বল ও মন্দল প্রদ।ন করে, যেল 
আমর! ুর্ষের দর্শল গাই। 

১৩) যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম 

কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দত হইতেছেন এবং যাঁহাঁকে নানা 
সজ্জায় সুশোভিত কর! হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাঁইয় থাঁকে। 

১৪) যমের সেবা] কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাহার জন্য হোঁম কর। 

দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বহুকাঁল ধাচিয়! থাঁকিবাঁর জন্য আমাঁদি- 

গ্কে দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করেন | 

১৫1 .যমরাঁজাঁর উদ্দেশে অতি মিক্ট হোঁমের দ্রব্য হোঁম কর। দে 
সকল পূর্বকাঁলের খধি আঁমাদিগের অঞ্জে জম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্মের গ 

দেখাইয়! দিয়াছেন, তাহাঁদিগ্রকে নমস্কার করি। 

১৩ | 'যম ত্রিকদ্রক ন।মূুক যক্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে(১) 
এবং এক বুহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষট,প. গায়ত্রী প্রভৃতি নকদ 

ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ কর! হয় । 

(৫) “ মূলে অন্তৃপোঁ ” আছে। “10980901৩16, কিন্তু সায়ণ অর্থ, 

করিয়াছেন “যাহার প্রণীণ (অনু) ভক্ষণ করিয়। তৃপ্ত হয়।” 

&) নাঁয়ণ কহেন ছয় ক্ষানে যথা, ছ্যালোঁক, ভূলোঁক, জল, উদ্ভিজ্জ, উর্ক ও 
ছুনত।। 
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হ 

পপ পিপপপল্পিী 

১৫ স্ুক্ | 

পিতৃজেক দেবতা(১)। শর্থ খষ। 

১। অধম, উত্তম ৫ মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদিগের প্রতি 

নুগ্রহযুক্ত হইয়া! হোমের দ্রব্য গ্রহণ কুন। বহার হিৎসাঁধর্মবিহীন 

ইয়া আমাদিগের ধর্ম্ানুষ্ঠানের প্রতি দৃ্টি রাঁথিয়। আমাঁদিগের পাঁণরক্ষা 

(র্িতে আসিয়াছেন, তীহাঁর1যজ্ছের সময় আমাদিগকে রক্ষা! ককন। 

১ যেসকল পিতৃলোক জগ্নে কিংব| পশ্চাৎগত হইয়াছেন, যাহার 

[ধিবীলোকে আঁছেন, অথব| যাহার! ভাগ্যবান লোকদিগের(২) মধ্যে 

াছেন, তীাহদিগের সকলকে অন্য এই নমস্কার করিলাম । 

ও। পিতৃলোঁকগরণ বিলক্ষণ পরিচ্তি, আমি তাহাদিগকে পাইয়াছি, 

ই যজ্ঞের সুলম্পাদনের উপায়ও আমি পাইয়াছি। যে সকল পিতৃলোক 

[শে উপবেশন করিয়! হবের মহিত সোমরস গ্রহণ করেন, তাহারা সকলে 

সাঁসিয়াঁছেন । 

৪1 হে কুশে উপবেশনকাঁরী পিতৃলোকগণ ! এক্ষণে আমাদিগকে 
সাশ্রয় দাও । তোমাদের জদ্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভে|গ কর। 

ক্ষণে এস, আমাদিগকে রক্ষা কর ও আমাঁদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান 

র। আমাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাণ বর্জিত ও পাঁপর্হিত কর। 

৫1 কুশের উপর এই সমণ্ত মনোহর দ্ব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, 

গ্রলোকগণ সোমরস গ্রহণের জনা এবং এ সঞ্চল দ্রব্য ভোগ করিবার 
দ্য আহত হইয়াঁছেন। তাহার। আগমন কন, আঁমাঁদিগের মন্ত্রপাঠ 
বণ ককন,) আঁহ্নাঁদ প্রকাঁশ ককন এবং আমাদিগকে রক্ষা! কৰকন । 

৩১) হেপিতৃগ্রণ! ভোমরা দক্ষিণ দ্রিকে ভূমিনিহিতজান্ু হইয়| উপ- 

বশনপুর্ববক এই যজ্ঞকে প্রশংনা কর । আমর মনুষ্য, সুতরাং কন 

(১) এই পিতৃলে।ক সম্বন্ধে সৃক্তটাও বিশেষ জ্ঞাতব। পুশ্যাত্ম। টি 
দবগণের ন্যায় হ্বর্গে বাস করেন, দেবদিশের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের 
ইত মাধ করেন, ইতয।দি বিশ্বীন এই হৃতক্তে লক্ষিত হয়। 

(২) “ 1) 2৮৩00 81001761179 100 ০7101] 15665 (1০ £০৭).--21747 
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কিছু অপরাধ হর আঁদাদিগের ন্তব; বিজ্ত সেই দিমিত যেন আমা" 

দিগকে হিস করিও মা । 

৭। এই সকল লোহ্তবর্ণ (অস্মিশিখার নিকটে) বসিয়! দাঁত।- 

 লৌককে ধন দান কর! হে পিতৃগণ! তাঁহার পুভ্রদিগকে ধন দাঁন কর, 
তাহাদিগকে এই যজ্ছে উৎসাহযুক্ত কর। 

৮। সোঁমপানিকাঁরী যে সকল পুর্ব্বতন পিতৃলোকগণ উত্তম পরিচ্ছদ 
'ধারণ করিয়(৩) সোঁমপান ব্যাপার যথ1 নিয়মে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

-ভীছারাঁও হোমের দ্রব্য কামন! করেল, যমও কামনা করেন, যম তীহাঁদিগের 
সিত একত্রে সুখী হইয়] যথ| ইচ্ছা! এই সকল হোমের দ্রব্য ভোজন ককন। 

৯। ছে অগ্নি! যে সকল পিভৃলোক হোঁম করিতে জাঁনিতেন এবং 

বিবিধ খক্ রচনাপুর্ক অ্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং ধারা নিজ সতকর্ম- 
: প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাহার! ক্ষুদাতৃঞ্ধাযুক্ত হইয়] 

থাকেন, তাহাদিগকে লইয়া! আঁমাদিগের নিকট এস, তাহার] বিশেষ পরি- 
চিত, তীহার! যজ্ঞে উপনেশন করেন, তীহাঁরাই পিতৃলোক, তাঁহাদিগের 
জন্য এই নকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে । 

১০ যে সকল সাঁধুশীল পিতৃলৌক দেবতাঁপিগের সঙ্গে একত্র হইয় 
ছেঁমের দ্রব্য তক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহন 
করেন, হেঅগ্নি ! দেই সমস্ত দ্েবারধনাকাঁগী, যজ্জের অন্ুষ্ঠাঁনকাঁরী, প্রাচীন 
ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস(৪)। 

১১। ছে অম্লিম্বত্ব ! পিতৃগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াঁছ, এই স্থানে 
আগমন কর এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর 

ৃ্ (৩) মূলে “বসিহ্ঠাঃ? আছে । “1৩ 880]. % 9191) 1789.-:11%/27, 

। « (৪) পুর্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্ব্গধাঁমে যাইয়। দেবগণের সহিত একরথে 
আরোহণ করেন, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করেন। দশম মণ্ডল এ বিশ্বীন 
আমর়|যেরপ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই, পূর্বের মণ্জে সে রূপ দেখ যায় ন, বোধ 
ই স্বর্গের বিশ্বাণ এবং পৃণ্যকর্ষের পুরষ্কীর বিধাঁতী.বমের প্রতি বিশ্বীস এবং পিতৃ- 
শিপু পুরণ দেবত্ব লাভ বিশ্বাসে খথেদ রচনাকাঁদের শেষ ভাঞগ্গেই বিশেষরূণপে 

ত হইয়াছিল । 

১৪১৮ 



মের দ্রেধ সমস্ত প্রসারিত আছে, ভাহা গ্রহণ করিয়া আম[ন্রিগকে ধন 

৷ এবং পুভ্রপৌন্রাদি দাও । 

১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদ| | তোঁমাকে স্তব বর হইয়াছে, তুমি 

মের দ্রব্য সমস্ত মুগন্ধযুক্ত করিয়] দেবতাদিগের মিকট বহন করিয়াঁছ। 

্ন পিতৃলোকপিগকে তাহ! দিয়াছ। তাঁহার “স্ব” “স্বধা এই শব 
চাঁরণপুর্বক ভোর্জন ককন। হে দেব! এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রবা 
॥মভোঁজনকর| 

১৩। এই স্থানে যে সবল পিভৃলোঁক আসিয়ান, কিবা! যাহার! 
দেন নাই, ষাঁহাদিগকে আঁমর। জানি, কিংব1 যাঁহাঁদিগকে আমর! ন 

নি, হে জাঁতবেদ1 অগ্নি! তুমি জান, তীঁহাঁরা কে কে। হে পিভৃলোকগণ ! 
ধা” এই শব্দ উচ্চাঁরণপূর্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোঁগ কর। 

| ১৪। হে স্বএরকাশ অগ্নি) ! যে সকল পিতৃলোঁক অগ্নিদ্বার! দগ্ধ 

ফাছেন, কিবা ধাহাঁর1 অগ্রিদ্বার| দগ্ধ(৬) হয়ে নাই, যাহারা ন্বর্গ মধ্যে 
র দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া! আমোদ করিয়! থাকেন; তাঁছাদিগের সহিত একত্র 
তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাহাদিগের অভিল|ষ 
করিতে প্রবৃত্ত কর । 

(0 মূলে “স্বরাট্” শব আছে । অর্থ “স্বপ্রকাশ অগ্নি।” কিন্তু শুরু যজুর্বেদ 
হতার 'টাকাকাঁর (শু. যজু, ১৯। ৬০) ইহার অর্থ যম করিয়াছেন এবং পিতবর 
॥ও দেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 

( যুপে “যে অগ্নি দগ্ধাঃ যে অনগ্নি দগ্ধ।” আছে । অগনিদাহ প্রথা কতক 
ণে প্রচলিত ছিল, তাহ] এতন্্ীর] প্রকাশিত হইতেছে। ১১খকে যে “অগ্নি সত্ব 

আছে, সাঁয়ণ তাহার অর্থও অগ্নি দ্ধ করিয়াছেন। 
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৯০৮০৮ পপ পপ পি সপ পপ স্পা স্পা সত ্ঠ 
১০ 

১৬ সুক্ত(১)। 

অম্নিদেবত। । দমন খবি। 

১। হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভন্ম করিও না(২) ইহাকে 

রেশ দিও না) ইহার চর্ম বা ইস্থার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও ন। হে 

জাঁতবেদ! ! যখন ইহার শরীর তৌমাঁর তাপে উত্তম রূপে পক্ক হয়, তখনই 

: ইহাকে পিতৃলে'কদিগের নিকট পাঠাইয়৷ দেও। 

২। হে অগ্নি! যখন ইহাঁর শরীর উত্তম রূপে পক্ক করিবে, তখনই 

পিতৃলোৌকদিগের নিকট ইহাকে দ্িবে। যখন ইনি প্ুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত 

হইবেন, তখন দেবতাঁদিগের বশতাঁপন্ন হইবেন । 

৩) হে মৃত! তোঁমাঁর চক্ষু স্ষ্যে গমন ককক, তোমার শ্বাস বাঁযুতে 

যাঁউক। তুমি তোমার প্ুণ্যফলে আঁকাঁশে ও পৃথিবীতে যাঁও। অথব! যদি 

জলে যাঁইলে তেধমাঁর হিত হয়, ভবে জলে যাঁও | তোমার শরীরের অবয়ব- 

গুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি ককক। 

৪। এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থ/ৎ জম্মরিত, চিরকালই 

আঁছে, হে অগ্নি! তুমি মেই অংশকে ভোঁমাঁর তাপদ্বারা উত্তপ্ত বর 

তোঁমাঁর ওজ্দ্বল্য, তোমার শিখ, সেই অংশকে উত্তপ্ত করূক। হে জাতবেদ! 

বন্ছি ! তোঁয়ার যে সকল মঙ্গলময়া মৃত্তাঁ আছে, তাহাদিগের দ্বার! এই মৃত- 
ব্যক্তিকে পৃণ্যবাঁন লোৌকদিগের ভুবনে বহন করিক্স| লইয়া যাঁও(৩) | 

| হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিত্বরূপ হইয়। যজ্ছের দ্রব্য ভোঁজন 

করিয়। আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোঁকদিগের নিকট প্রেরণ কর। 

(১) এ সুক্তটীও অতিশয় জ্ঞাতব্য । মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথ। ইহাতে 
আছে। অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ীর সময় এই স্ুক্তেরও কয়েকটি খক্ উচ্চার্ধ্য ৷ 

(২) অগ্নিদাহপ্রথ। প্রচলিত ছিল, তাঁছ। এতদ্ৰাব প্রকীশিত হইতেছে । 

(৩) ৩৩ ৪ খক, মনেোষোৌগপুর্ধক পাঠ কব উচিত। ম্ৃতু)ব পর চক্ষু শিশ্বী্ 
ভিন্ন ভিম অবয়বগুলি হুর্ধ্য, ব। বাঁয়ু, বাস্তবিক, ব| জল, বা উদ্ভিজ্জে যায়, কিন্ত 
মনুষ্যের জন্মরহছিত অংশ অগ্নির প্রলাদে পুণ্যস্থানে গমন কবে, এইরূপ বিশ্বাস 
প্রতীয়মান হইতেছে! 
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৭আষ্টক,৬ অধ্যায় 1]. খণ্বেদ সংহিত|। [১০ মণ্ডল, ১৬ নুক্ত। 
রা ৪০ 525 শি তালি শশা ৮ শশা তি. শশা শা ১ 

ইহার যাহ! অবশিষ্ট আছে, তাহ! জীবলপ্রাপ্ত হইয়! উত্থিত হউক; হে 

জাঁতবেদা ! সে পুনবর্ধার শরীর লাভ ককক । 

৬। হেমৃত! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোঁমাঁর শরীরের যে অংশে 

বাথ! দিয়াছে, কিংবা] পিপীলিকা, বাঁ সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা 

দিয়ছে, এই সব্বভক্ষণকাঁরী অগ্ি তাহা নীরোঁধ করুন, আঁর সোম, যিনি 

স্তেতাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেল, তিনিও তাহ! নীরোগ কন । | 

ণ। হে মৃত! তুমি গোচন্মের সহিত অগ্নি শিখন্বরূপ কবচ ধারণ 

কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বার তুমি শাঁচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই থে 

দ্ধ অগ্নি,বিনি বলপুৰ্ধক ও অহঙ্কারের সহিত তে।মাঁকে দপ্ধ করিতে উদ্যত 

হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না । 

৮। হে অগ্নি! এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহা! দোমপানকারী 
দেবতাঁদিগের এীতি উৎপাঁদন করে । এই যে দেবতাঁদিগের পান করিবুর 

ভাল্য চমস রথিয়।ছে, ইহ দর্শন করিয়! মৃত্/রহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত 

হয়েম । 

৯) মাংস ভোজনকাঁরী এই অগ্নিক্ণ আমি দরে অপস!রিত করি । 

ইহা] অশুদ্ধবন্ত বহন করিতেছে, যম যাঁহ1দিগের রাঁজা, এই অগ্নি তাহা 

দিগের নিকট গমন করুক। আঁর এই স্থানেই আঁর এক অগ্নি রহিয়াছেন, 

ইনিই বিবেচনাপূর্ব্ক দেবতাঁদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন। 

১০। এই যে মাংন ভৌজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতা অগ্নি, তোমী- 

'দ্রিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আনি অপসারিত করি। আরএই . 

দবিতীয় জঁতবেদা অগ্পিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবাঁর জন্য 

গ্রহণ করিতেছি । ইনিই পরমর্ধামে যজ্ঞ লইয়। গম ককন। 

১১। যে অগ্নি শাদের দ্রব্য বহন করেন এবং যভ্ঞের উন্নতি সাধন 

করেন, তিনি দ্রেবতাঁদিশকে এবং পিভৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, 

তিনি দেবতাদিগের ও পিতিলোঁকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন 

করিয়! দেন। 

১২। হে অগ্নি! যত্রপুর্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, যত্ব- 

পুব্বক তোঁমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। যজ্তকাঁমনাঁকাঁরী দ্েবতাবর্থ ও 
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৭অই্টক,৬ অধ্যায়। ] খখেদ সংহিত|। [১০ মগ্ডল, ১৭ হু 
পুরু শলাল্লািশ্পিশস্াট শিপ শিশীপািতীশী শশী পিস পারশীশীশীটিপশীা পিন তিশা 

পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্তপূর্ধক ছোমের দ্রব্য তীহারা ভোঁজন করি. 

বেন বলিয়। বহন কর। 

১৩) হে অগ্নি! তুমি যাঁহাঁকে দাহ করিলে, পুনর্বার তাহাকে নির্বা, 
পিত কর। কিঞ্িঃৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক এবং শাখাপ্রশাখাযুকধ 
পরিণত দূর্ধা এই স্থাঁনে উৎপন্ন হউক। 

১৪) হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তৌমাঁতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্ঞ 

আছে। তুমি আঁহ্বাঁদকাঁরিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাঁদকারী উত্ভিজ্ 
আছে । ভেকী যাহাতে সন্ভষ্ট হয়, মেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আঁর এই অগ্নিকে 
সন্ত কর। 

১৭ তপ্ত | 

সবধুযু, পুষা, সরম্থতী, জল, সোম দেবত1 ৷ দেবশ্রব। খষি। 

১। তূষ্টানামক দেব আপন কন্যার (সরগুর) বিবাহ দিতেছেন, 

এই উপলক্ষে বিশ্বসংসাঁর আঁসিয়] উপস্থিত হুইল। যমের মাতা যখন 
বিবাহিত হইলেন, খন মহান বিবন্বাঁন্নের জায় আদর্শন হইলেন | 

২| সেই মৃত্যুরহিত (সরগুমকে) মনুষাদিগের নিকট গোপন কর! 

হইল, তাঁহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মীণ করিয়| বিবন্বান্কে দেওয়া! হইল.। 

তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণু যমজ ছুইটী সন্তানকে 

ত্যাগ করিলেন(১)। 

৩ | পুষাঁদেব, থিন্ি জ্ঞানী, যাহাঁর পশু নট হয় না, ঘিনি ভুবনে 
রক্ষাকর্তী, তিনি তেমাকে এই স্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়1 যাঁউন। সেই 

যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধনদাঁনকারী দ্রেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের 

নিকট লইয়! সমর্পণ কুন ! 

(১) এই ছুইটা প্রসিন্ধ খকে আশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথ। বিরত হইয়খছে, 
ইহার জন্পূর্ণ ব্যাখ্য। আমি ১। ৩1১ খকের টাকায় দিয়ছি, পাঠক সেই দীক। 
দেখিবেন। মক্ষমূলরের মতে বিবস্বান অর্থে আকাঁশ, লরণু অর্থে উতণ, আশ্িতবয় 
অর্থে উভয় সন্ধ্য। অর্থাৎ প্রণতঃকাল ও দন্ধ্য1, যম ও ষশীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি! 
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4 অষ্টক,৬ অধায়। ] খপ্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৭ তু. 

৪ বিশ্বসংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, মেই পুষাঁদেব তোঁমার জীবন 

রক্ষাককন। ভিনি তৌঁমার যাইবার পথের অগ্রভাঁগে আঁছেল, তিনি 

তোমাকে রক্ষা ককন। যে স্থানে পুণ্যবানেরা আঁছেন, যে স্থানে তাহার! 
গিয়াছেন, মেই দেব সবিতা! তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়1 দ্রিন | 

৫। পুষাঁদেব এই সমস্ত দ্রিকই জানেন, তিমি যেন আঁমাঁদিগকে 
সেই গথ দিয়! লঈর| যাঁন, যে পথে কিছু ভয় নাই। তিনি কল্যাণ দাঁন 
কয়েন, তাহার মূর্তি আলোক বেষ্টিত, তীহাঁর মন্দে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত 
আঁছে। তিনি আমাদিগকে জানেন, তিনি সাবধান হইয়। আঁমাদিগের 

সম্মুখে আগমন ককন। 

৬। সেই পুষা সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি হ্বর্গের 
শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন | তীহার যে ভুই প্রেয়লী' 
(অর্থ! দ্যাঁবাঁপৃথিবী) আছে, যাঁহাঁর। একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝিয়! 
ভাঁহাদিগের উভয়েরই মনৌরপ্জীন করেন। 

৭। যাহারা দেবতাঁর উদ্দেশে যজ্জ করে, তাঁহার1 সরস্বতীকে আরা- 
ধনাঁর জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতাঁর যখন ষজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আঁরন্ত 

হইল, তখন নুকৃতি লোকে সরম্বতীকে অ$হরাঁন করিল। সেই অরস্বতী যেন 
দাঁতীব্যন্ভির অভিলাষ পুর্ণ করেন । 

৮। হে সরুস্বতি ! তুমি পিতৃলোঁকদিশের মহিত একরথে গমন কর, 

তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞরে দ্রব্য সমস্ত তোগ কর। 
এস, এই যজ্ছে আহ্লাদ কর; আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্ন দান কর। 

৯) হে স্বরসতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্থে আসিয়া য্রস্থান 

আঁকীর্ণ করিয়! তোমাকে আহ্বান করিতেছেম। তুমি যজ্ঞকর্তী ব্যক্তিকে 
বহুমূল্য ও চমতকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও। 

১০। জলগণ আঁমাদিগের জননীম্বরূপ, আমাদিগকে শোধন কৰুন; 

ইহার! যেন মৃত প্রবাহে প্রবহমান হইতেছন, দেই ঘ্বতের দ্বার! আমাঁদিগের 

মলাপনয়ন ককম। এই দেবীর! সকল পাঁপকে জোতে বহির1 লইয়| যান। 

ইহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইয়। আসিতেছি। 
১৪২৩ 



৭ অষ্টক,৬ অধ্যায় । ] খগ্থেদ মংহিভ [১০ মণ্ডল, ১৮ স্থজ। 

_..৯:::::ল্লীলল
লঈলীলীলপ লী লিলি 

১১। দ্রবাত্বব সোঁমরস অতি সুন্দর দীপ্তিণীল অংশু (ত্ীস) হইডে 

ক্ষরিত হইলেন, এই স্থানে, আর ইহাঁর পূর্বরতম স্থানে, অর্থাৎ আধারে তিনি 

করিত হইলেন। আমরা সাতজন হোঁমকর্তী! তুল্যরূপে আঁধার মধ্যে বিহার, 

কাঁরী সেই দ্রবাত্বক সৌমকে হোম করিতেছি । 

১২। হেপসোঁম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হইতৈছে, অথব। 

তোঁমার যে অংশু (আস) পুরোহিতের হস্ত হইতে প্রস্তরফলকের নিকট 

পতিত হইয়াছে, কিন্ব! যাহা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই 

সমভ্তকে আমি মনে মনে নমম্ীরপুবর্ধক হোম করিতেছি। 

১৩। তৌমাঁর যে রূদ বাহির হইয়াছে আর তোঁমার যে অংশু অ্রক' 

নামক পাত্রের নিম্নে পতিত হইয়াঁছে? এই দেব রৃহম্পতি তাহখ সেচন ককন, 

তাহাঁতে আমাঁদিগের ধন লাভ হইবেক। 

১৪) উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসম 

দু্ধের সাঁররসপূর্ণ, এই সমস্ত বস্ত্র দ্বারা আমাকে শোধন কর। 

১৮ অুন্ত । 

সত্য, ধাঁতা, ভষ্ট।, অগ্নিসংস্কীর ইহাঁর। দেবত। 1 লংকুস্থুক খষি। 

5। হেসৃত্যু! তুমি আঁর এক পথে ফিরিয়া! যাও. দেবলোঁকে ধাইবার 

যে পথ, তাহ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাঁও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তু 

শুনিতে পাও, (সেই নিমিত্ত তোঁমাকে কহিতেছি। 
আঁমাঁদিগের সন্তালসন্ততি 

বা জেবকজনকে হিৎস1 করিও ন1। 

২7 তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহ হইলে উৎকৃট ৫ 

অতিদীর্ঘআমুঃ প্রাপ্ত হইবে) তোঁমাদিগের গৃহ? সন্তানসন্ততি ও ধনে গরি' 

পুর্ণ হইবে; তেমির! শুদ্ধ ও পবিত্র ও যক্ঞানুষ্ঠানকারী হও । 

৩। এই সকলব্যন্তি জীবিত আছে, ইহার মৃতদিশের নিকট প্রত্যা 

গমন করিয়াছে, আমীদিগের বজ্ঞ অদা কল্যাণকর হইয়াছে । আমর! প্রকৃ্ 

রূপে নৃত্য ও হাঁস্য করিতে থাঁকি, আমর উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘআয়ুঃ প্রাং 

হুইয়াছি। 
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৭ আষ্টক, ৬ অধ্যায়।] খগ্েদ নহহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ১৮ তুক্ 

৪। যাহারা জীবিত আছে, তাহাঁদিগের চতুর্দিকে এই বেউন 

দিতেছিঃ ইহাতে মৃত্যুকে রোধ কর হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আঁর কেহ 

থেন এই অবস্থা! অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত ন| হয়। ইহার! শত বৎসর জীবত 

থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্বতের দ্বারা কদ্ধ হইয়! নিকটে ন| আসিতে 

পারে। 

৫1 যেরূপ পরে পবে দিন সকল যাঁয়, যেরূপ খতুর পর খতু অবাধে 

চলিয়া যাঁয়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মারে না, হে বিধাতঃ ! 

ইহাঁদ্িগের আহুর ব্যবস্থা এই রূপ কর(১)। 

৬। তোঁমর| জরাদ্বরা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমীয়ুর উপর আরো- 
হণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাঁৎ হইয়! তোমর কর্দাকা্ধ্য 
সম্পন্ন কর। এই স্থানে সুজন! তৃন্টীদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া 

তৌঁমাদিগের দীর্ষআয়ুঃ করিয়া! দিতেছেন, তাহ! হইলেই তোমরা! জীবিত 

থাকিবে ॥ 

ণ। এই সকল নাঁরী বৈধব্য দুঃখ অনুভন না করিয়!, মনোঁমত পতি 
লাত করিয়! অর্জীন ও ঘুতের সহিত গৃহে প্রবেশ ককন। এই সকল বধু অস্ত 
পুত না করিয়1, রৌগে কাঁতর ন1 হইয়| উত্তম উত্তম রতু ধারণ করিয়া 
সর্বাগ্রে গৃহে আগমন ককন(২)। 

শস্পপাপিশীশীশ্পিঁ শশী তিশা শশী টাল 

' (১) অর্থাহু অকালমৃত্যু যেন ন। হয়। এই খকে “ধাঁত।” অর্থে বৌধ হয় পরের 

কের উল্লিখিত তা] | 

(২) মুলে এই কের শেষে এই শবগুলি আছে, “আবে হন্ত জনয়ঃ ধেনিং 
অগ্রে।” শেষ শবটীর একটা বিল্ময়কব ইতিহাাঁন আছে | খথেদে সতীদাহের উল্লেখ 

সান পাপা 

নাই, আধুনিক কালে এ কুপ্রথী ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এ কুপ্রথ। খগ্বেদসম্মত ' 

এইটা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কৌন কোন পণ্ডিত এই “ অশ্রে” শব্ধ পরি 
বর্তন করিয়। “অগ্নেঃ” করিয। এই খকের লতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভূত আর্থ করিয়।- 
ছিলেন । আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণাঁর্থে কপট শীস্্ব্যবসখয়ীগণ প্রাচীন" 
শীস্ত্ের যে ভুরি ভুরি অযথণ ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্ধ্যটি 
পর্বীপেক্ষা বিশ্ময়কর ও জঘন্য। 
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৭আ্ইক, ৬ অধ্যায়। ] খণখেদ সংছিত1। [১০ মণ্ডল, ১৮ ভু । 

শা িপ্পিস্পীশ্িতোী ৮ শাঁস 

থপ 

৮। ছে নারী! অং1সরের দিকে ফিরিঘ্! চল, গাত্রোখান কর তুমি 

যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতীনু অর্থাৎ স্বত হইয়াছে | 

চলিয়। এস! হিনি তোমার পাঁণিগ্রহণ করিগ্প। গর্ভাধান করিযাঁছিলেন, 

সেই পতির পত্বী হইয়| যাঁহী কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার কর 

হইয়াছে(৩)। 

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আঁমাদিগের 

তেজঃ ও বল লাঁভ হইবে । হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থা শ্বশাঁনে থাঁক, 

ভামর! অনেক বীরপুকষের সহিত একত্র হইয়! যাবতীয় আম্পদ্ধীকারী 

শ্রুকে ষেন জয় করিতে পারি। 

১০। ছে মৃত! এই জননীম্বরূপা! বিস্তীর্ণ! পৃথিবীর নিকটে গমন 

কর, ইনি সব্বব্যাঁপিনী, ইহার আকৃতি সুন্দর । ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় 

তোমার পক্ষে যেন রাঁশীকৃত মেষলোমের. মত কোমল স্পর্শ হয়েন | তুমি 

দক্ষিণ] দাঁন অথ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিখতি হইতে তোমাকে রক্ষা 

করেন। 

১১। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়! রাখ, ইহাঁকে 

পীড়া দিও না। ই*হাঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। 

যে রূপ মাতা আঁপন অঞ্চলের দ্বার| পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তন্জরপ তুমি 

ইহাঁকে আঁচ্ছাঁদন কর। ক. 

১২) পৃথিবী উপরে তুপাঁকার হইয়! উত্তমরূপে অবস্থিতি ককন । 

লহন্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি ককক। তাঁহারা ইহার পক্ষে মুতপূর্ণ 

গৃহস্বরূপ হউক, প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থানম্বরূপ 

হউক(৪)। 
___________

__ শী ঁঁাঁঁঁলর্লর'ঁরললর্ো 

(৩) ইহ সৃতব্যকির বিধবণর প্রতি শশাঁনে প্রবৌধনাঁক্য, সতীদীহপ্রথ। প্রচ 

লিত ছিল নখ; তাহা। এই খকে প্রমাণ হইতেছে । 

(8) সায়ণের মতে ১০, ১১০১২ এই তিন খকের তাৎপর্য এই যে, ফখন মৃত- 

ব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাঁছাঁর অস্থি সঞ্চয় কর| হয়, তখন এ খক কয়েকটা পাঠ করা 

হয়, কিন্তু মুলে অস্থির উল্লেখ নাই। খকগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় ঘেন স্ব" 

ব্যক্তির শরীরই মৃতিকাঁর নীচে স্থাপন করা হইত । 

১৪২৬ 



“ভাইক, ৬ অধ্যায়।] ধর্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৮ ছুজ | 

১৩। তোঁমার উপর পৃথিবীকে উত্তন্তিত করিয়া রাখিতেছি। তোমার 
উপরে এই একটী লোষ্টঅপণ করিতেছি, তাহাঁতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়! তোমাকে নই করিতে পারিবে না। এই স্কুন অর্থাৎ খুটাকে 
পতৃুলৌকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাঁসম্থ/ন নিরূপণ 
£রিয়! দিন। 

১৪। যেমন বাঁণের উপর পর্ণ (অর্থাৎ পালক) বক্তভাঁবে সংস্থাপন 
রে, তদ্রপ আঁমি এই বক্র অর্থাৎ ক্রেশকর দিবনে অর্পিত হইলাম। যেরূপ 
ঘাটককে রশ্মিদ্ারা কদ্ধ করে, তন্তরপ আঁমি ছুঃখের বাক্য রোঁধ করিয়া 
|াখিলাম। 

কি তি ৮১০৯ থু 
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১৪২৭ 





«জষ্টক, ৭ অধত্ায়।] খখেদ সংহত | | ১০ মণ্ডল, ১৯ ভূ । 

_ শপশশাশািশশ পাপা ০০ 

সণ্তয অধ্যায়। 

১৯ সুক্ত। 

গাভী দেবত | মধিত খষি(১)| 

১) হে গাতীগণ! তোমর1 ফিরিয়া যাও আমাদিগের পশ্চাৎ 

আমিও না । হে বহুমূল্য গাভীগণ ! আমাদিগকে দুধ দাঁন করা হুইরাছে। 

পুনঃ পুনঃ ধন দাঁনকর্তা অগ্মি ও .সাঁম আমাদিগকে যেন ধন দাঁন করেন। 

২। আবার এই গাঁতীদিগঞ্জে ফিরাইয়| দাও, আবার এই গাঁভীদিগকে 

লইয়া এস। ইন্দ্র যেন ইহাদিগকে কদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাঁড়াইয় লইয়া 

আসেন। 

৩। আঁবাঁর ইহার ফিরিয়। আ্থুক ও এই গ্রাভীগণের প্রভুর নিকটে 

যাইয়া বন্ধিমুর হউক । হে অগ্নি! এই গীতীদিগকে এই স্থানেই রক্ষা কর, 

ইহার! ধন শ্বরূপ, এই স্থানেই ইহার! থাকুক। 

$। যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাহাকে আদি আহ্বান করিতেছি, 

তিনি এই গভীদিগ্কে বাহির করিস লইয়| যাঁন, গোঁষ্ঠে চারণ কৰন, 

চিনিয়। ভিনিয় লউন, বাঁটীতে কিরাইয়। আসুন, ইতস্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ 

করাইয়। দিন। 

৫ যে রাখাল চতুর্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাঁটীতে ফিরাইয়া 

আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরপদ্রবে বাঁটীতে ফিরিয়! আনে । 

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ফিরিয়। এস, গাভীগণকে ফিরাইর়! আন্য়ি! 

দাও। আমর! যেন জীবন্ত গ/ভীদিগের দুগ্ধাদি ভোগ করিতে পাই। 

৭। হে দ্রেবতীবর্গ ! প্রচুর অন্ন ও স্বৃত ওছুদ্ধ তোমাদিগকে সর্বদ| 

নিবেদন করিয়| দিয়| থাকি । অত এব যে কেহ যজ্তভাঁগগ্রহণকারী দেবত] 

থাকুন, তাঁহার আমাদিগকে ধন দাঁন করুন | 

(১) এই স্ুক্তে গাতচারণের কথ। আছে । 

১৪২৯ 



শতক, ৭ অধ্যায় ।] খথেদ সংহত । [১০ মণ্ডল, ২০ ভৃ়। 

শি উউ শীপিমপীপ শি শপ? ও পপি শপ পপাশিশিশিশশ পিপি স্প্িশিপীশীশশপিশীশিসী এিশীশীশিটি ৮ িশিশাশীশিতি 

৮) ছে নিবর্তন! অর্থাৎ ছে গোঁচারণকারী পুকষ! শীতীগঞ্ককে 
চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়! লইয়! এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন স্থানে 
এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া! ফিরাইয়! লইয়। এস | 

২০ নুক্ত। 

অগ্নি দেবতা । বিমদ অথব৭ বস্ুকৃত খষি। 

১) ছে অগ্নি! আমাঁদিগের মন যাহাঁতে উত্তমরূপে স্তব করিতে উদ্মুখ 
হয় তাহ। কর । 

ই। অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতি ভোঁজনকারী দেবতাদিগের সর্ঝ- 

ঝনিষ্ঠ, ভীহাঁর যৌবনের অন্ত নাই; তিনি ছুদ্ধর্ধ) তিনি সৎকর্ম উপদেশ 

দিবার বন্ধু । যেমন গ্াবৎসের| গাভীর চুগ্ধপ্থানকে আশ্রয় করিয় এাণ 

ধারণ করে। ক্বর্গবাঁদী এই সমস্ত দেবতা| তাঁহার ক্রিয়!কলাঁপকে তেমনি 
আশয় করিয়। অছেন। 

৩। তিনি পুণ্যকর্দসমূহের আঁধারস্বরূপ ; শাহর দীপ্তিই তাহার 

ধজ|) শুবকর্তীর! তাহাকে সংবদ্ধন! করিতেছে। ইনি পুঞ্জ পুর্ন অভি- 

লধিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাইতেছেন । 

৪॥ তিমি লোকদিগের আশ্রয়স্থান) তিনিই পথন্বরূপ; তিনি 

প্রজ্বলিত হুইয়। আকাশের শেষ সীম পর্য্যন্ত ও মেখ পর্য্স্ত বিস্তারিত 

হইলেন) তাহার কার্ধ্য কি অদ্ভূত ! ও 

৫। ভিনি মনুষ্যের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। তিনি, 

যজ্ঞ প্রকাঁগুমূর্তি ধারণ করিয়। উর্দ-বিস্তারিত হুইয়! উঠিলেন। তিনি 

গৃহ মাপিতে মাঁপিতে (অর্থাৎ ব্যাঁপন করিতে করিতে) সম্মুখে আসিতে" 

ছ্নে। 

৬। সেই অগ্নিই মঙ্গলময়ঃ তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যঞ্জ। 

ডাহাঁর পথ শীন্রই অএসর হয়। সেই শব্দায়মান অগ্নর এডি দ্রেবতাঁরা 

আসিতভেছেন। 

১৪৩০ 



৭তষ্টক, ৭ অধ্যায় |] ধাথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২১ হুজি । 
রি এল পপাপাাপিপপীপা শী তিশা 

৭1| তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করিতে সমর্থ; পরম সুখ লাভের জন্য 
ভাঁহাঁর সেবা] করিতে ইচ্ছ! করি। শাস্ত্রে হে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং 

জীবনের আঁধার । 

৮। আঁমাঁদিগের চতুঃপাঁশ্বে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাহার! 

আঁহুতিদ্বার1 অগ্নির সংবদ্ধন! করিয়! থাকেন, তারা যেন সর্বপ্রকার 
অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়েন। 

৯। এই অগ্ির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ। 

শুত্রবর্ণ, সরলভাঁবে গমন করে, তাহ] রক্তবর্ণও বটে, তাঁহ| বুমূল্য। বিধাঁভ! 
তাহ! নুবর্ণতুল্য উজ্বল করিয়া নির্মাণ কগ্য়ীছেন। 

১০ চে অগ্নি! তুমি বলের পৌন্র; তুমি অঙ্ষরধনে পরিবেটিত, 
বিমদ নামে খষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপুর্ধক তোঁমাঁর এই স্তাতিবাঁক্য সকল 

বজিলেন। তুমি এই সমস্ত উৎকৃষ্ট সব প্রাপ্ত হইয়! ধন ও বল ও উত্তম 
বাসস্থান ও তাবৎ বস্ত খিতরণ কর। 

২১ স্ুত্ত। 

খে ও দেবত' পূর্বৰৎ | 

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের অহ্বাঁনকর্তা ; স্বরচিত এই সমস্ত 
বের দার! তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার কর! হই- 
রাছে। তোমার যে শির, অর্থ শয়নশীল, অর্থ।ৎ মৃত্রিকাঁস্পর্শকাঁরী পবিত্রত!- 

জনক শিখ! আছে, তাহ] তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর। 

২। হে অগ্নি! যাহার! তোমাকে সুশোভিত করে, তাঁহার! বন্ধিষুঃ 
হয় এবং বিস্তর ঘোঁটক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগ্রামী রসসেককারী আহতি 

তোঁমাঁভে যাইতেছে । তুমি বিমদ, অর্থাৎ আমার লিমিত্ব বৃদ্ধি পাঁইতেছ। 

৩। যজ্ঞকর্তীরা আহ্তিপূর্ণ পাত্র লইয়া, যেন তোমাকে আর্ত করিয়া 
দিবেন, এইরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করিয়াছেন । তুমি কখন কৃষঃ, 
কখন শুভ্র, নাঁন। শে'ভ। ধারণ করিতেই। আঁমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি 
পাইতেছ। 
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পজট্টক,৭ জধ্যায়।] ধা্থেদ সহহিত্ত। | [৯০ মণ্ডল, ২২ ছু 

৪) হেবলশালী হে অমর! যে গ্রকায়্ ধন তোমার ইচ্ছা হয় সেই 

সমস্ত বিবিধ প্রকাঁর ধন আঁনিয়]| দাঁও, তাহা! হইলে আমর যজ্ঞের সময় 

অন্নদ্রান করিব । আমি বিমদ্, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ। 

৫1 অথর্ব! নীমক খবি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্ম- 

প্রকাঁর যজ্ঞকা্ধ্য অনেন। ইনি যন্কর্ভার দৃতত্যক্ূপ হইয়া! দেবতীদিগকে 

সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়, 

রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন। 

৬) যজ্ের সময় হো'মকার্য্য আঁরস্ত হইলে, তোমার আরাধন! কর! 

চয়। তুমি দাতাব্যক্িকে সর্বপ্রকার অভিলধিত ধন বিতরণ কর। আমি 
বিমদ্, আগার জন্য কমনীয়রপে রদ্ধি পাইতেছেন। 

৭। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে যঙ্ছের সময় পুরোহিত করিয় 

স্থাপন করে, কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুত্রীঃ তোমার অবয়ব যেন 
স্তাক্তের ন্যাঁর চি্কণ, তুমি শিখাদ্বীরা সকলই জানিতে পার, তোঁমার মূর্তি 

শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ । 

৮। হে অগ্নে! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাঁলহকাঁরে প্রকাতমুর্তি ধারণ কর। 

তুমি বৃষের ন্যাঁয় শব্দ করিতে থাঁঝ, তুমি ভন্িনীর গর্ভে রেতঃ সেক কর। 

আনি বিমদ, আমাঁর জন্য কমনীয়রূপে রদ্ধি পাহতেছ। [সাঁয়ণ কহেন 

উদ্ভিজ্ঞগণ অগ্নির ভগিনী; অগ্নি হইতে বড়ি, বৃষ্টি হইতে উদ্ভিজ্ঞিগের 

বীজ রোহণ। ] : | 

২২ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা । বিমদ খবি। 

১1 আজি ইন্র কোথায় আছেন, শুন1 গেল? আঁজি তিনি কোন্ 

ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হইয়াছেন, শুন! গেল? তিনি কি খযিদিগের 

ভবনে, অথব1 কোন নিভৃতস্থানে স্তবের বারা আঁকৃট হইয়াছেন? ! 

২। ইন্দ্র অন্য এই স্থানে আসিতেছেন। শুন! যাইতেছে । সেই বস্ত্র 

ধারী ভ্ভবযোগ্া ইন্্রকে আমি স্তব করিতেছ। তিনি ভক্তদিগের বন্ধুর 

নায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করিয়! দেন | 
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॥ অষ্টক, ৭ অধ্যায়। ] খখোদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২২ কত ) . 

৩। সেই ইন্দ্র অতুল বলের জধিকাঁরী ; তীহাঁর তুলনা ন|ই; তিনি 

প্রচুর ধন দিষা থাকেন । পিতা! যেরূপ পুত্রকে রক্ষ! করেন, তক্জপ আম-. 

দিগ।ক রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি হুষ্ধার্ধ বজ্ত ধারণ করেন । 

8। হে বজধারী দেব! বাঁয়ু অপেক্ষ1 জতগামী ছুই অশ্ব রথে যোপ্ন] 

করিয়! উজ্জুলপথে সেই দুই ঘোটককে প্রেরণ করিতে থাঁক, যুদ্ধের পথ 

তুমিই স্যার্টি কর, অর্থাৎ দেখাঁইয়| দাঁও। তখন তোঁমাকে সব করা| হয় । 

৫। সেই দুই জশ্বের চাঁলন। করিতে পটু, এমন কোঁন দেবতা, বা মনুষ্য 
নাই। তুমি নিজেই সেই ছুই বাযুতুল্য বেগশালী ঘোটককে চাঁলাইয়। দিয়] 

আমাদিগের নিকট আসিয়া ধাঁক। 

৬। হেইন্দ্রও অগ্নি! তোঁমর। এখন বিদায় লইভেছ, উপন1 তৌঁমাঁ- 
দিগকে বিদ।য়ের সম্ভাষণ করিতেছেন । তোমর! সেই দুরস্থিত ন্র্গধাম হইতে 

মন্ুষ্যের শিকট »িয়াছ এবং আপিবাঁর সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম 

করিয়াছ, ত'হাঁতে তে।মাদিগের নিজের কি বাঁপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল 

আম!দিগের অনুগ্রহের জন্যই অনিয়াছ। 

ণ। হেইক্্র! আম এই যজ্দ্ের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ 
ন! তৃপ্তি হয়, ভ্ষণ কর। আঁমঃ1 তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং 

এতাঁদৃশ বল প্রার্থন! করি, ঘাহাদ্ব'রা অমা?ুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে 

নিধন করিতে পাঁরি। 

৮" আমারিগের চতুর্দিকে দু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম 

করে না, তাহার! কিছু মানেনা, তাঁহ1দিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুখ্ের 

মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহাঁরকারী! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাঁদ- 

জাঁতিকে হিংন1 কর(১)। 

৯। হেশূর ইন্দ্র! তুমি শ্রদিগের সঙ্গে আঁমাণ্গেকে রক্ষা! কর। 

তোমার নিকট রক্ষা! এাপড হইয়া আমর] খেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ 

সেবকের প্রভুকে বেষ্উটন করে, তদ্ত্রপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বন্তুদ্বার। 

আমর যেল বেডিত হই। 
নিশা পাপা শীশিপিশসপীশ 

(১) অনার্ধ্য বর্বর জাতিদিখের স্পষ্ট উল্লেখ | তাহাদিগকে “ অকর্মী। অদ্তঃ 

জন্য ব্রতঃ অমখনুষ$”,বল] ছইয়াছে। 
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দজইক,৭ অধ্যায়।]  খধেদ সংহিত1। [১০ মওল, ২৩ দু 
পাপা কাপপশিশীপীটি পিপিপি স্পা সত পশিপাপী শিপ, 

5৪) ছে বজ্রধারী! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলৌক্বাঁপী দেব তী- 

দিগের উদ্দেশে শ্তব রচনা করেন, তখন তুমি বৃত্রকে বধ করিবার জন্য 

তরবারিঘাঁর' যুদ্ধ করিতে, সেই সকল ব্যক্কিকে প্রেরণ করিয়াঁছিলে। 

১১] হেবজ্ধারী ইন্দ্র! দাঁদ করাই তৌমার কর্ম্ম। যুদ্ধস্থাল অতিশীপ্ত 

শীঘুই তুমি তৌমাঁর কর্ম সম্পন্ন কর। তুমি সুগামী লোকদিগের সঙ্গে 
শুষের সকল বংশ ধংস করিয়াঁছ। 

১২1 হেশুর ইন্ত্র! আমাঁদিগের এই সমস্ত মহতী বাঁসন1 যেন রথ! 

মাহয়। হেবজর্ারী! অম1দিগের পক্ষে সেই সকল বাঁসনা যেন ফলবতী 

হইয়। নুখকাঁরী হয় । 

১৩। তোঁমাঁরঅনুগ্রহ যেন আমাঁদিগের পক্ষে মফল হয়, যেন আঁমা- 

দিগের কিৎস| ন1 হয়, যেরূপ গভীর দ্ুপ্ধাদি লোকে ভোগ করে, তদ্রগ 

মর] যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি। 

১৪। দেবতাঁদিগের ক্রিয়াদ্বার এই পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হইয়| 
চতুর্দিকে বৃদ্ধি এণ্ড হইয়াছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়] চতুর্দিকে 
গমন করিয়] তৃমি শুষ্ণ নামক অনুরকে হিৎসা করিয়াছ। 

১৫। হেশুর ইন্দ্র! সোমরস পাঁনকর, পাঁন কর। তুমি ধনবাঁন্, তুগি 

ধনদ্যরূপ, তুমি আমাদিগকে হিংসা] করিও না| । যজ্ঞকর্তী! স্তবকর্তী ব্যক্তি- 

দিশকে রক্ষা কর। আমাদিগকে প্রচুর ধানে ধনী কর। 

২৩। সুক্ত। 

খধি ও দেবতা পুর্ববব | 

১। যে ইন্দ্র বিবিধকর্মপটু হরিতবর্ণ ঘোঁটকদিগকে রথে যোজনা 
করেন, যাহার দর্ষিণহত্ডে বজ আছে, তীঁহাঁকে পুজা করি। তিনি আপনার 

শনুশ্র কম্পমান করিয়া(১) বিস্তর সেন! ও অঙ্গ লইয়| বিপক্ষ সংহরি 

 করিছে উর্ধে গেলেন। 

(১ শুক্র ধারণ করা বোঁধ হয় নে কাঁলে রীতি ছিল। 
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২। এই ইজ্দের হরিতবর্ণ যে ঢুই ঘোঁটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খাইয়ে, 
ইনি তাহাদিগকে লইয়খ বিস্তর ধলে ধনবাঁন্ হইয়া বত্রকে নউ করিলেন। 

ইনি প্রকাঁগুমুর্তি, বলবাঁন্ ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি । আঁমি 

দাস অর্থাৎ দহ্যুজাঁতির নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়। দিতেছি 

৩। যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্ব ধারণ করেন, তথন তিনি সেই রথে 

বিদ্বান লোৌকদিগের জঙ্গে আরোহন করেল, যে রথ হরিতবর্ণ ছুই ঘোঁটক 

বহন করে। ইলি চিরবিখ্যাঁত ধনধাঁনূ, ইনি সর্বজন বিদিত অন্নরাঁশির 

অধিপতি । ূ 

৪। যেরূপ রি পশুয়ুথকে আঁদ্রকিরে, তদ্রপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সৌম- 
রদের দ্বারা আপনার শ্যুশ্র, আর্র করিতেছেন। পরে তিনি নুশোঁভন 
যজ্বগুহে গমন করিতেছেন, তথায় যে মধুময় সোঁমরস প্রস্তত রহিয়াছে, 
তাহ! পান করিয়। আপনার শযশ্রম্সমূহ সেইরূপে সঞ্চাসন করিতেছেন) 

যেরূপে বাঁযু বনকে আন্দোলন করে(২)। 

৫। শক্রর1 নান! ঝাঁক্য উচ্চারণ করিতেছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র- 

দ্বার তাহাদিগকে নীরব করিয়া শত সহস্র বিপক্ষ সংহার করিলেন। পিতা 
যেরূপ অন্তর দিয়1 পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, তদ্রুপ তিনি লোকদিগকে বলিষ্ঠ 

করেন । আমর! সেই ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন করি। 

৬। হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জানিয়! 

তোঁমার উদ্দেশে অতি চমতকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা! করিয়াছেন। 

এই রাঁজ] ইন্দ্রের তৃপ্তি সাঁধন কি সামগ্রী তাহা আমরা জাঁনি। যেরূপ 

গেঁপাঁল গাভীকে ভোঁজনের লোত দেখাইয়া! আপনার ণিকটে আনয়ন 

করে, তন্ত্রপ আম।র্ও ইন্্রকে আনয়ন করিতেছি। 

শ। হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ খবিতে এই যে মমন্ত বন্ধুত্বের 

বন্ধন গ্রথিত হইয়াছে, তাহ! যেন শিখিল হইয়া না বায়। হছে দ্রেব! 

ভ্রাঁতী ও ভগনীতে যেমন মনের একা, তেমনি তোঁনীর মনের এঁক্য আদ্র! 

জাঁনি। আরমাদিগের লঙ্গে তোমার কন্যনকর বন্ধুত্ব যেন মংঘটন হয় । 

(২) এখাকেও ইন্দ্রের শুক্র উল্লেখ। 
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প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবত | বিমদ খছি | 

১। হে উক্ত! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হইয়! এই সুমধুর সোঁমরস 
ভোঁমাঁর নিমিত্ত রহিয়াছে । পান কর। হে প্রভৃতধমশালী ! আমাদিগকে 

স্তঅরসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ। 

২। তোঁমাঁকে আঁমর| যক্রীয় সাঁমগ্রীদ্বার1, শুবের দারা এবং হোমের 

বস্তার আরাখন! করিতেছি) তুমি সকল কর্মের প্রত, সকল কর্ম সফল 

করিয়| থাঁক। অতি উত্তম অভিলধিত নম্ত্ব আমাদিগকে দেও। বিমদের 
উদ্দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে । 

৩। তুমি বিবিধ অভিলধিত বস্তুর স্বামী) তুমি উপামকক্ষে উপাঁসনা- 

কার্যে প্রেরণ কর। তুমি অতবকর্তাদিগের রক্ষাকর্তী , তুমি আমাদিগকে 
শক্রর হস্ত হইতে এবং পাঁপ হইতে রক্ষা কর। 

৪1 হে কর্ষিষ্ঠ অশ্বিদ্ব়! তোঁমাদিগের কাঁধ্য অদ্ভুত। তোমর! 
মাঁসত্য ॥ যখন বিমদ তো'মানিগকে স্তব করাতে তোমর! কান্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ 
করিয়! অগ্মিমন্থন করিয়া দিলে, তখন দুজনে একত্র হইয়াই একত্র অগ্নি- 

মন্থন করিয়! দিয়াছিলে, পৃথক্ পৃথক নহে। 

৫ হে অশ্বিদবয়! যখন দুই খানি অরণি অগ্নিমস্থনকা্ঠ তোঁমাঁদিগের 

হস্তে সঞ্চালিত হুইয়। একত্র মিলিত হুইল এবং অগ্রির স্ফুলিজ বাছির 
করিতে লাগিল, তখন তাবৎ দ্বেৰত প্রশংসা করিতে লাশিলেন। দেবতারা . 

অশ্িদ্ধয়কে বলিতে লাগিলেন পুনন্লাঁর এরূপ কর। | 

৩। হে অশ্থিদ্বয়! আমার বহিগ্গমন যেন মধুময় অর্থণত প্রীতি কর হুয়। 
আঁম।র পুনরগমন যেন তন্তরুপ মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে 

যাই শ্রীতিলীভ করি। হে দেবতাদয় ! তোমাব্িগের দৈবশক্কিএ্রভাঁবে 
ক্ঁমাঁদিগকে সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থ[ৎ সম্ভট কর। 

5৪ 
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খ্৫ সুষ্ঠ । 

সো যদেবতা | বিমদ খষি। 

১। হে সোম! আমাদিগের মনকে এই রূপ উৎকৃষ্রূপে প্রেরণ কর, 
যেমন যেন নিপুণ ও কন্মিষ্ঠ হয়। বেমন গাঁভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, 

তদ্রুপ অন্ের প্রতি শুবকর্তীর| যেন রত হয়। বিমদের প্রাতি লক্ষ্য করিয়! 
তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ(১)। |] 

২। হে সোম! পুরোঁহিতগণ অ্তবের দ্বার! তোমার চিত্ত হরণ করতঃ 

সকল স্থীনে উপবেশন করিতেছেন। আঁর আমার মনে ধল লাছের জন্য 

নাঁন! কাঁমন! উদয় হইতেছে । বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

৩। হেসোম ! আমার এই পরিণত বুণ্ধর দ্বার! আমি তোমার তাঁবৎ 

কার্ধ্য পরিমাণ করিয়া দেখিতেছি। যেরূপ পিতী| পুত্রের এতি, তদ্রপ তুমি 

আঁমাঁদিগের প্রতি অনুকুল হও 1 বিপক্ষ সংহাঁর করিয়! আমাদিগকে মুখী 

কর) বিমদের জন্য হত্যাদি। 

৪। হে সোম! যেরূপ কলদগুলি জল উত্বেলন করিবার জনা কুপের 

মধ্যে যায় (২), তন্রপ আঁমাদিগের শব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে । আমা- 

দিগের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্জকে ধারণ অর্থাৎ মুসম্পাদন কর। 

যেরূপ বাঁরিপানীভিলাঁধী ব্যক্তি ঘাঁটের মিকট পাঁনপাত্র ধারণ করে, তন্ত্রপ 

তুমি ধারণ কর । 

(| বিবিধ ফল লাভের অভিলাধী ছইয়! মেই সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক 

প্রকাঁর কাঁধ্য করিয়! তোমার পরিতোষ করিয়ছেন, কারণ তুমি মহান, তুমি 

মেধাবী । অতএব তুমি গাভী ও অশ্খে সমাকীর্ণ গোন্ঠ আমাদিগকে দাঁন কর। 

(১) বিমদ খধির প্রণীত বিস্তর শোকে “ৰি বঃ মদে ৰিবক্ষসে” এই রূপ এক 
একট ধুর (ধুয়া) দৃষ্ট ঘ়। লাঁণ এই রূপ ধূব অংশের এক প্রকীর যথা কথঞ্চিত 

ব্যাধ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ৰৌধ হয় ইটী গুনের তনিতাঁরমত (বঃ)এই শবের এক্ছলে 
কৌন অর্থ দেখ। াঁয় ন।। কেবলনৃত্য ও গানের লময় যেরূপ হু একট অতিরিজ 
শব বা অক্ষর পর্খদ পুরণম্বরূপ প্রয়োগ হয়, ইছাঁও তদ্রেপ বোঁধ হছয্। 

(২) পঞ্জাঁৰ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এক্ষণে যেরূপ কুপই জল পাইবাঁর এক মাত্র 
উপায়, পূর্বেও সেইরূপ ছিল | 

১৪০৭ 
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৩। হেসোঁম! আঁমাঁদিগের পশুদিগকে রক্ষ। কর এবং নানা মুর্তিতে 

অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভূবন রক্ষা! কর। তুমি আমদিগের প্রাঁণধারণের 

অন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করিয়। জীবমের উপাঁয় আহরণ করিয়া] দিয়! 

থাঁক। বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

৭) ছে সোঁম! তুমি সর্ধপ্রকারে আমাদিগের রক্ষাকত্রাস্থরূপ হও। 

কারণ তুমি দুর্ধর্ষ । হে রাজ! শক্রুদিগকে দূর করিয়া দাও। আমাদিগের 

নিন্দক ষেন আমাদিগকে কিছুই ন! করিতে পারে । বিমদের জন্য ইত্যাদি। 

৮। হে সোঁম! তৌঁমাঁর কার্ধ্য অতি শুন্দর। তুমি আমাদিশের অন্ 

হরণ করিয়! দিবাঁর জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদিগকে ক্ষেত্র, 

অর্থ1ঘ ভূমি দান করিবাঁর লোক কেহ নাই | আঁমাদিগের অনিষ্টকারী 

লোঁকের হন্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং পাঁপ হইতে ত্রাণ কর। 

বিমদের জদ্য ইত্যাদি । 

৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হুয় এবং আমাদিগের সন্তানদিগকে 

সেই যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকাঁরী শত্রগণ চতুদ্দিক হইতে আমা" 
দিগকে যুদ্ধীর্থ আহ্বান করিতে থাঁকে, তখন, ছে মোম! তুমি ইজ্জের সহায় 

₹ও, তার আপদ. বিপদ. রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শক্র সংহারকারী 

কেহ নাই। বিমদ্রের জন্য ইত্যাঁদি। 

১০ এই সেই সোম স্ফীত হইতেছেন, ইনি ত্বরায় মততা| উত্পাঁদন 

করেন, ইজ্জর ইইণকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ইনি মহাঁপপ্ডিত, কক্ষীবানু, 

খর বুদ্ধি স্কৃর্তি করিয়াছিলেন । বিমদের জন্য ইত্যাদি। 

১১) ইনি বুদ্ধিমান দাতীব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনির] দেন; ইনি 

, অপ্ত পুরোহিতকে অভিলষিত বস্তু দিয়াছেন; ইনি অন্ধ ও পন্গুকে তাহা- 

 দিগের বিপদ হুইতে উদ্ধার করিয়াছেন 
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পৃষা দেবতা ৷ বিমদ খবি। 

১। উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত কর1 হইয়াছে, সেই সকল স্ব পুষেবের 
প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছে । অতএব সেই মহীয়াঁন সর্ধদ। রথ যোঁজনাঁ- 

পূর্বক আিয় দাত। ছুই জনকে (অর্থাৎ যজমাঁন ও তাঁহার বনিতাকে) রক্ষ1 
ককন। 

২। এই মেধাবী ঘজমাঁনব্যক্তি, পুাদেবের মগ্ডুল মধ্যে যে প্রচুর জলের 
তাঁগাঁর আছে, তাঁহ1 যঙ্ের দ্বার] পৃথিবীতে আনয়ন করেন, সেই পূষাদের 
যেল ইহার স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন(১ | 

৩। দেই পুধাদেব সোঁমের তুলা রলসেচনকাঁরী) তিনি উত্তম সবের 
প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই সু্রী পুষাঁদে বারি সেক করেন, আমাদিগের 
গৌঁট মধ্যে বাঁরি সেচন করেন । 

৪। হে পৃষাঁদের! আঁমর1 ভোমাঁকে মনে মনে ধ্যান করিতেছি, তুমি 

আঁমাদিগের স্তবের স্ফৃত্ডি করিয়া দাঁও, তোমার সেবাঁর অনা পুরোহিতগণ 

ব্যস্তনমস্ত হয়। ও 

৫1 নেই পুষাঁদের যজ্ঞের অর্ধীংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোঁজনা- 

পুর্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদিগের হিতকাঁরী খবিবিশেষ; তিনি 
ুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বন্ধুত্বরূপ, তাঁছার শত্রদিগেকে দূর করিয়া! দেন । 

৩। শর্ভাধান গ্রহণ করিবার যোগ্য! নুন্দরঘূর্তিধারিণী ছাঁগী এবং 

ঘে ছাগল, দে সকল পশুর প্রভু পুষাদ্বেব। তিনিহ ৫মষলোমের বস্ত্র বয়ন 

করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়! দেন।২)। 

৭। প্রভু পুষ] অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা! সকলের পুর্টিকর । সেই 
সৌম্যমুর্তি দুর্ধর্ষ পুষ। ক্রীড়াস্থলে আপনার শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করিতে 
লাগিলেন। 

(১ পুথ! সুর্য একই, ছুর্ধ্য হইতে রি, এই নিমিত তীহাীর মল মধ্য জল- 
ভাণ্ডার । 

(২) ছাঁগই পুষাঁর বাছুন, তাহা! পুবের্বৰল। হইয়াছে | এই ক্ছানে মেখলে!মের 

বনজ বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়) যায় । 
১৪৩৯ 
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৮) হে পূধ1! ছাগলের! তোমার রথের ধুর! বহন করিতে লাগিল; 

তুমি বহুকাল পুর্বে জন্বিয়াছ, কখন আঁপন অধিকার হুইতে ভ্রট হও নাই, 
সকল যাঁচকের মনৌবার্তা পূর্ণ কর। 

* . ৯| সেই মহীয়ান্ পুাঁদেব নিজ বলের দ্বার আমাঁদিগের রথ রক্ষা 

ককন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন কন, তিনি আমঠদিশের এই লিমজ্ত্রণের 

প্রতি কর্ণপাত ককন। 

২৭ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা) বসুক্ু ধযি । 

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)_হে স্তবকাঁরীভক্ত ! আমার এইরূপ স্বভাব 
যে, সোঁম যজ্ঞের অনুষ্ঠানকাঁরী যজমাঁনকে আমি অভিলধিত ফল দিয় 
থাঁকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে নাঁ দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। 
যে কেবল চতুর্দিকে পাঁপ করিয়া! বেড়ায়, তাঁহাঁর আমি মর্ধন[শি করি । 

২। খধষি কহিতেছেন--যে দকল ব্যক্তি দৈবকর্টের অনুষ্ঠান | করে 
এবং কেবল তাঁছাঁদিগের নিজের উদর পুরণ করিয়] স্ফীত হইয়া উঠে, মাগি 

যখন তাহাপিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, ভখন, হে ইন্জর! তোমার নিমিত 
পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থুলকাঁয় বষকে(১) পাঁকি করি এবং পঞ্চদণ 
তিথির এত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করির। থাকে । 

৩1 (ইন্দ্র কছিতেছেন)--ধমন কাঁহাঁকেও আঁমি দেখি নখ, যে ব্যক্তি 
দেবশূন্য ও দৈবকর্মবর্জিত বাক্তিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়াছে এ বথা 
বলিতে পারে । যখন আমি যুদ্ধে যাইয়! ভাহাদিগকে সংহার করি, তখন 
লকলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করে। 
81 যে জময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন 
খত খযিথণ আমকে বেষ্উন করিয়! অবস্থিতি করেন | প্রজার মঙ্গলের 

(১ এখানে “ বৃষ " পাক করার উল্লেখ পাঁওয়। যায় ।২ ও ৩ ধকে দেবশূন্য 
 শত্রদিগের উল্লেখ আছে তাহার1 বোধ হয় অনার্ধঃগণ | 

২৪" 
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জনা আমি সর্দাত্র বিহারকরী শত্রুকে পরাভব করি, তাহার চরণ ধারণ 

করিয়! আমি তাঁহাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি। | 

৫। যুদ্ধে আঁমাঁকে নিবারণ করিতে পাঁরে, এমন কেহ নাই; আঁমি 
যদি ইচ্ছা! করি, পর্বতের1ও আঁমাঁকে রোধ করিতে পারে না। আমি 

যখন শব্দ করি, তখন যাহার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ, সেও ভীত হয়, অর্থাৎ 

তাহার কর্ণকুহরে পর্য্যন্ত সেই শব্ধ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী 

সূর্ময পর্য্যন্ত দিন দিন কম্পিত হইতে থাকেন। 

৬) আমি ইন্দ্র, আমাকে যাহার মানে না, যার দেবতাঁদিগের. 

নিমিত্ত প্রস্তুত কর হইয়াছে এজপ সোমরম বলপুর্ববক পাঁন করে, যাহার! 

বাঁহুচাঁলনা করিতে করিতে হিংসা! করিবার জন্য আসিতে থাকে, আমি 

তাহাদিগকে ততক্ষণ!ৎ দেখিতে গাই । আমি মহীয়ান্, আমি মকলের 
বন্ধু, আঁদাকে যাহার! নিন্দ! করে, আমার বজের প্রহার তাহাদিগেরই প্রতি 

প্রেরিত হয়। 

৭। (খ্রি বলিতেছেন)_হে ইন্দ্র ! তুমি দর্শনও দিলে, বাঁটিও বর্ষণ- 

করিলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমাঁযুঃ প্রাপ্ত হইয়ান্ছ ; তুমি প্রথমেও শক্র বিদীর্ণ করি- 

যছ, পরেও করিয়া । সেই ইন্দ্র এই বিশ্বভৃবনেব অপর পারে জাঁছেনঃ 

এই সর্বব্যাপী দ্যাঁবাঁপৃথিবী তাহাকে পরাভৰ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে 
গারে ন!.। 

৮) (ইজ্্র বলিতেছেন)--গ।ভীগণ অনেকগুলি একত্র হুইয়া যৰ 

ভক্ষণ করিতেছে; আঁমি ইন্দ্র, তাহাঁপিগের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় ভাঁহণ- 

দিগের তত্ব্াধধ|ন করিতেছি, দ্েঘিতেছি যে তাহারা রাখালের নহিত চরি- 

তেছে | মেই সমস্ত গাঁভীকে আহ্বান করিবামাত্র তাহার! মীপনাদিগের 
স্ত্বীধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্বামী গাভীদিগের 

নিকট হইতে কতই দুগ্ধ দোহন করিয়। লইয়াছেন। 

৯। তোমাতে ও আমাঁতে একত্র হায়! এই বিস্তীর্ণ শ্রীস্তর মধ্যে 

এই মকল যবতক্ষণকারী ও ঘাঁসভক্ষণকারীদিগকে দেখিতেছি। এই 

স্থানে অবস্থিত হয়া, এল আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা; করি ! ' সেই 
১৪3১ 
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১ সলিল 

পারোপকারী বাক্তি যেন পৃথগ্ডূতফে একত্র করিতে পারে, অর্থ।ৎ সকল 

পশু একত্র সংগ্রহ করি ত পা।র(২)। 

১০1 নিশ্ষ জানি, আঁমি এই স্থানে যাহ] কহিতেছি, সত/। কি 

ঘ্বপদ্, কি চত্ষ্পদ, সকলি আমি স্থন্তি করি। যেব্যক্তি স্্রীলোকদিগের 

সঙ্গে পুকষকে যুদ্ধ করিতে পাঁঠাঁয়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার ধন অপহরণ 

করিয়! ভক্কদিগকে ভাগ করিয়! দিই(হ) | 

১১1 যাহার চক্ষুঃবিহীন কন্য! কখন ছিল, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই 

অন্বকল্যাকে আশ্রয় প্রন্দান করে ? যে ইহাঁকে বন করে, যে ইহাঁকে বরণ 

করে, কেই ব| তাহার এত বর্ষাক্ষেপ (অর্থাৎ হিংসা) করে(৪)?। 

১২। কত স্ত্রীলোক আঁছে, যে কেবল আর্থেই প্রীত হইয়া নারীনহ- 

বাঁসে অভিলাঁষী মমুষ্যের প্রতি অনুরক্তু হয় ? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার 

শরীর মুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনেমত প্রিয় 

পাত্রকে পাতত্বে বরণ করে()। 

(২) এই অন্ুবাদটা নিতাস্ত অখনুমাঁনিকরূপে কর হইয়াছে । মাঁষণ এই 

শোকের ব্যাধ্য) করেন নাই, কেন বলিতে পারি ন| । এই খকে ও পূর্বের খকে পশু- 
চারণের কথ! আছে। 

(৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ কর) অন্যায়। 
(8) অক্ধকন্যার বিষয়ে দাঁয়ণ কছেন, যে জগতের মৃলীভূত প্রক্কৃতিই লেই অন্ধ- 

ফন্যা | ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাকে আশ্রয় দেন; অর্থা গ্রলয়কাঁলে নিজের 

লহিত একীভূত করিয়া লন | কিন্তু এ পৌরাঁণি কমত লঙ্গত ব্যাখ্যা, প্রকৃতি ও গ্রলুয় 
প্রভৃতি কথা খথেদে অপরিচিত । অন্ধকন্যার বিবাঁহ হয় না, এই মীত্র বৌধ হয় 
খকের অর্থ | পরের খক দেখ। টা 

৫) ভদ্র ওজুখঠন কন্য| অনায়াসে হমোমত পতি বরণ কথ্তে পারে এই 
খকের নর্ম। তত্কাঁলে বোধ হয় কন্য। নিজ পতি বরণ করিতেন। এক্ষণে পুর্ধ খকের 
লায়নের পৌরীণিক ব্যাখ্য! কি পাঠকের সজজত বোধ হয়? এই ছুইটি খকের 1101 
কৃত অনুবাদ ও উহার মত উদ্ধত করিতেছি । 
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১৩। হুূরধ্যদের চরণদ্বারা আলোঁক উদ্গিরণ করিতেছেন, নিজ মগ্ডল- 

স্থিত অধলোঁক গ্রাস করিতেছেন, অপন মন্তকের আঁবরদকারী কিরণ- 

সমূহ লোঁকের মন্তক্রে দিকে প্রেরণ করিতেছেন। উর্ধে অবস্থিত হইয়া 

আপন সন্িধানে আলোঁক প্রেরণ করিতেছেন, আঁবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ 

পৃধিবীতে আলোক বিস্তার করিতেছেন । 

১৪। যেরূপ পত্রহীন রৃক্ষের ছাঁয়! থাঁকে নখ, তদ্রপ এই প্রকাণ্ড চির- 

বিচরণনীল শ্ুর্ধের ছায়া! নাই। (ছুযুলোঁকস্বরূপ) মাত! স্থির হইয়! রহিলেন, 

স্বপ্যস্বরূপ) গর্ভস্থ শিশু পৃথক হইয়! দুগ্ধ পাঁন করিতেছে। এই গাঁভী 

অপর এক গাভীর বসকে ম্নেহভরে লেছন কারক] নির্মাণ করিল। এই 

গভী আপনার উধঃ রাঁখিবাঁর স্থান কোঁথ| পাইল ?। 

১৫ । সাত জন পুকষ নিন্নস্থান হইতে আগমন করিলেন; আট করন 

উত্তর দিক. হইতে আঁসিয়| তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। মুধীর নয় 

জন পশ্চিম হইতে উপস্থিত হইলেন, দশজন পুনরব্িক হইতে । সকলে সেই 

য্জভৌজনকরী ইন্্রকে সংবদ্ধীন! করিতে লাগিলেন(১) । 

১৬| দশ জনের মৃধ্যে সব্বা্জে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, 

তাহাঁকে ক্রতু লাঁধনে॥ জন্য প্রেরণ করা হইল। মাতা সন্ত হইর1 জলের 

মণ্যে গর্ভাঁধান গ্রহণ করিলেন (৭)। 

১৭।. পুকষগণ স্থুলকাঁয় ম্ষেপশু পাক করিল। পাণক্রীড়াস্থলে 

গাঁশগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ॥ আর দুইজন প্রকাণ্ড ধনু ধাঁরণপুর্ব্বক : 

মন্ত্র উ্রণদ্বার। আপনাদিগের দেহ শুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধে 

বিচরণ করিতে লাঁগিল। 
টিউনার রিনাটিিতিরি়িতিটিতী রত তি 

(৬) কেছ কেহ কছেন, ইন্দ্র হখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন চতুর্দিক 

হইতে যে সফল ঝটিক। উঠে, ভাঁগীদিগের কথা হইতেছে । 

(৭) সাঁয়ণ কছেন, লাংখ্যপ্রণেতা কপিল ষে প্রকৃতিততত্ব নিরূপণ করিয়ীছেন 

সেই কথ? এপ্ছলে নিগৃঢ়ভীঁবে উল্লিখিত হইয়।ছে। এ ব্যখখ্যা ষে নিতাম্ত অযথা ও 

অমলক, লাঁংধ্য প্রণেতা কপিল যে খথেদের অপরিচিত তাহা পাঠককে বল! 

অনীবশ্যক । ১৪ খকেব নায় এই খকও মাঁত। অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল 

ও গভ অর্থ বোধ হয় সৃর্ধ্য | | 



১৮ | চীৎকার করিতে করিতে ভাহার! চতুর্দিকে গমন করিল, অর্ধেক 

পাঁক করিতেছে, আর অর্ধেক পাঁক করিতেছে না। এইট সমস্ত কর্থা সবিতা" 

দেব আমাকে কহিয়াছেন। কা্ঠ ষীহাঁর অন্ত, অর্থীৎ অগ্নি, তিনি বৃতন্থরূপ 

অন্ন ভাগ করিয়! দিতেছেন । 

১৯। দেখিলাম, বিস্তর লোক দূর হইতে আসিতেছে, অযত্ৃসিদ্ব 

ভাঁহাঁরদার। প্রাণধাত্র। নির্বাহ করিতেছে। সেই সকল লোকের প্রস্ভু ছুই 

চুই ব্যক্তিকে ঘে।জিত করিতেছে, তাহার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ 

সংহাঁর করিতেছে। 

১০ 1 আমি প্রমর, আঁমার এই ছুই রষ যোজিত রহিয়াছে, ইহা" 

দিগকে তাড়াইও না, পুনঃ পুনঃ সাত্বনা কর। ইহার ধন জলে ন্ট হইতেছে। 

যেবীর গাভীদিগকে মার্জন করিতে জানে, পে উপরে উঠিয়াছে। 

২১। এই যেবজ্ত প্রকাণ্ড জুর্ধযমগুলের নিম্নভীগে ঘোরতর বেগে 

পতিত হইয়াছে, ইহাঁর পর আরও স্থান আঁণছ। যাহার! স্তব করে, তাহারা 

অন্রেশে সেই স্থান পার হইয] যাঁয়। 

২ই। প্রত্যেক রক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যেক কাণ্ঠনির্দিত ধনুকের) উপর 

গাভী (অর্থাৎ গাভীর ক্মায়ু নির্মিত ধন্ুণ্ড প) শব্দ করিতে লাঁগিল। পুকৃষকে 

ভক্ষণ করে (অর্থাৎ শত্রদিগকে সংহার করে)) এরূপ পক্ষীগণ (অর্থাৎ বাণ 

সমস্ত) নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত ভূবন ভয় পাইল, তখন সকলে 

ইন্্রকে সে'মরস দিতে লাগিল এবহ খষিও তাহ! শিক্ষ! করিলেন। 

২৩। মেঘগণ দেবতাঁদিগের স্থম্টিকাঁলে সর্ব এথম দেখ দিয়াছিল। 

নেই মেঘ ইন্দ্র ছেদন করাতে, তাঁহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল পর্জন্য। 

বাঁযু ওূ্ধ্য এই তিন দেবতণ ঘথা ক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ্যদিগকে পরিগক্ক 

করে। আর বাযুও ূর্য্য এই ছুই দেবত| শ্রীতিকর জলকে বহন করিতে থাকে। 

২৪। েই স্ুর্য্যই তোঁমাঁর প্রাঁণধারণের উপারস্বরূপ । যঙ্জের সময় 

কর্মের সেই প্রভাব গোঁপন করিও না অর্থ/ৎ বর্ণন1 ও স্তব করিতে 
শৈথিল্য 

করিও নাঁ, সেই ন্ু্যা ব্বর্গকে এঁকাশ করিয়াছেন, তিনি অলকে গোঁপন 

অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গীতি কখন ত্যাগ 

ধরেন ন' । 

১৪৪৪ 
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২৮ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত1। বস্ত্র খষি। 

১। (ইন্দ্রের পৃত্র বনুক্র তাহার পত্বী কহিতেছে)_-আর সকল প্রভুই 

এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আমার শ্বশুর এলেন ন|| তিনি যদি আঁসিতেন, 
ভাহ! হইলে ভূষ্টযব (যবভাঁজ1) খাইতেন, সোঁমরস পাঁন করিতেন। উত্তম 
আহারাদি করিয়া পুনব্বার নিজ গৃহে যাঁইতেন । 

২। তিনি তীক্ষ শৃধারী রষের ন্যায় শব করিতে করিতে পৃথিবীর 
উন্নত বিস্তী"প্রদেশে অবস্থিত হইলেন । তিনি কহিলেন, যে আঁমাকে উদর- 
পণ করিয়! সোমরস পাঁন করিতে দেয়, আমি তাহাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি। 

৩। হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কাঁমনাতে তোমাঁর উদ্দেশে হোম করা ছয়, 
তখন তাহার! শীঘ্র শীঘ্র এস্তরফলক সহযোগে মাঁদকতাশক্তিযুক্ত সৌঁম- 

রস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পাঁন কর। তাহারা বুষভসমূহ(১) পাঁক করে, 
তুমি তাঁহ! ভোজন কর। 

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকাঁর কৰিয়! দাও, যে 
আমি ইস্ছ করিলে, যেন নদীর জল বিপরীত দ্দিকে যায়; যেন 
তুণভোঁজী হরিণ সিংহকে পরাঙমুখ করিঘ় দিয়! তাহার পশ্চাঁৎ পশ্টাৎ 

ধাবমন হয়, যেন শৃগখল বরাঁহকে বন হইতে তাঁড়াইয়| দেয়(২)। 

৫1 হে ইন্দ্র! আমি বাঁক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমানৃ,আঁম!র সাঁধ্য কি, 
যেআমি তোমার স্তব করিতে পারি। তবে তুমি নময়ে দ্ময়ে আমাদিগকে 

উপদেশ দাও, সেহ নিমিত্ব তোমার ভ্তব কিধিখহণে করিতে সমর্থ হই। 

৬। (ইন্দ্র কাহতেছেন)। আঁমি প্রাচীন, আমাঁকে সকলে এইরূপে স্তব 
রে যে, আঁমার কার্ধ্যভার স্বর্গ অপেক্ষাঁও গুকতর । আমি একসঙ্গে 
সহত্রাধিফ শত্রুকে দুর্বল করিয়। ফেলি। আমার জন্মদাতা! আমাকে এইরূপ 
জম্ম দিয়াছেন, যে আমার শন্র কেহ থাকিবেক লা । 

নিব 

(১) এখাঁমেও « বুষ্ভ ”" পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
(২) শিখছ ও হরিণ) বরাহ ও শৃগালেও উল্লেখ! 

১৪৪৫ 
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৭। হে ইন্দ্র! দেবতার! আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক 

কন্মে পারক এবং অভিলফিত ফলদাঁতী| বলিয়। জানেন । আমি আহ্লাদের 

সহিত বজজদ্ার! বৃত্রকে বধ করিয়াছি) আদি নিজ মহত গুণে দাতাকে গোধন 

দেখাইয়! দিয়াছি। 

৮।| দেবত।র1! আসিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাঁটিয়! দিলেন, 
মনুষ্য দিগের উপকাঁরার্থে জল বর্ষণ করিলেন । নদীমধে! সেই নুম্দ্র জল 

রাঁখিয়। দিলেন, শাঁর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাহাই দ্ধ করিয়! 
নির্গত করিয়। দেন। 

৯। ইন্দের ইচ্ছা হইলে শশকও(৩) তাহার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস 

করে, আঁমি দুর হইতে লোকই নিক্ষেপ বরিয়! পন্নীত ভেদ করিপ্া ফেলিতে 
পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বুহৎও বশ হয়| থাকে, বাছুরও আপনার দেহ 

ল্কীত করিয়! বষের দ্রিকে ধাবমানি হয় । 

১০। যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে কদ্ধ হইর1 চতুর্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ 

করে(8), তদ্রপ শ্যেনপক্ষী আঁপনার নথ ঘর্ষণ করিতে লাঁশিল। যদি 

মহ্ষি কদ্ধ হইয়। তৃষ্ণাঁযুক্ত হয়, তাহা হইলে গোঁধ! তাহার নিমিত্ব জল 
আহরণ করিয়! দেয় । (অর্থাৎ ইন্দ্রের ইচ্ছা! হইলে এইরূপ ঘটে)। 
3১1 যাহার! যজ্ঞের অননদ্বার দেহ পুঁটি করে, তাহাদিগের জন্য গোঁধ] 
অকেশে জল আহরণ করিয়| দেয়। তাহ!র! সব্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পাঁন 

করে এবং শত্রপ্দিগের দেহ ও বল ধংস করিয়| দেয়। ৃ 

১২। ফাঁহখরা সোঁমরসের যজ্ঞ করিয়|, নিজ দেহ পুষ্ট করিয়াছেন? 
ওহীর! উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন বলিয় স্কর্মান্বিত হয়েন। হছে ইন্দ্র. 
তুমি মনুষোর ন্যার স্পউবাক্য উচ্চারণপুরর্বক আমাদিগকে অন্ন আহরণ 

করিয়| দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার “দানবীর” এই নাম প্রসিদ্ধ 
'আছে। 

(৩) শশকের উল্লেখ । 
(8) তখন কি এক্ষণকার ন্যায় লোকের দর্শনার্থে লিংহকে পিঞ&র ৰদ্ধ করিয়া 

গ্াখিত । গোধার উল্লেখ ও এই ধকে অছে। 

"১88৬ ৃ 
. 

ক 

ৃ 
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২৯ সুত্ত। 

ইন্দ্র দেবতা। বস্ুক্র ধাবি 

১। হে শীত্রগীদী অশ্থিদয় ! এই সুনির্্ল স্তব তোমাঁদিশের উদ্দেশে 

যাইতেছে । যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে 

আপন শাঁবককে বৃক্ষের কুলাঁয় মধো সংস্থাপন করে, আমি তাদৃশ যত 

এই স্ব প্রস্তুত করিষাঁছি। কত দিন এই্তবে আঁমি ইন্দ্রকে আঁহ্বাঁন করি, 
তিনি আঁনিয়| যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতীব্যক্তিদিগেও শীয়ক, 

তিনি মনুষ্যের হিভীা, তিনি রাত্রিতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন । 

২) হেইন্ত্র! তুমি নেতাব্যক্তিদিগেরও নাঁয়ক। অদ্যকার প্রাঃ 

কাল ও অন্য অনা প্রাতঃকাল যেন তাঁমার স্তবে ক্ষেপণ করিতে পারি। 

তমাকে স্তব করিয়! ধ্রিশোক নাঁমক খুবি শতব্যক্ভির সাহাম্য পাইয়1- 

ছিলেন এবং কুংস নাঁমে খষি তোঁমার সহিত এক রথে আরোহণ করি" 

ছিলেন । 

৩। হেইজ্! কোন্ প্রকারের মত্তুতী! তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? 

তুমি আমাদিগের স্ততিবাঁক্ শ্রবণপুর্ধক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে 

এম । কৰে আমি উত্তম বাঁহন পাঁইব ? কবে আমি স্তবের দ্বার অন্ন ও অর্থ 

আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতে পারিৰ ? | 

81 'হেইন্দ্র! কবে অর্থ হইবে? কোন্ স্তব পাঠ করিলে তুমি মহুষ্য- 

.দ্রিগকে তমার মত করিবে? কবে আসিবে? হে বীর্তিশালী! তুমি যথার্থ 

বন্ধুর ন্যায় সকলকে শ্রণপোষণ কর,স্তব করিলেই তুমি ভরণপোষণ ক্র। 

৫। যেরূপ পতি আপনার পত্তীর কাঁমন! পুর্ণ করে, তদ্রপ যাহার! 

ভৌঁমার কাঁমন] পুর্ণ করে, অর্থ।২ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহা, 
দিগকে যথেষ্ট অর্থ দাঁও, যে হেতু তুমি সৃর্যোর ম্যার দাতা হে বহুরূপ* 

ধারী! যাঁছার| চির প্রচলিত স্তৃতিবাফ্য তে।মাঁর উদ্দেশে পাঁঠ করে এবহ 

অন্ন দেয়, তাঁহ+রিগকে অর্থ দাঁও। 

৬।. হেইন্দর। পূর্ববকালে অতি শুন্দর ক্ছ়ি একিয়াদ্বার| বিরচিত, 
এই যে দ/াঁঝ পৃথিবী, ইহার! তোমার ছুই জললীর তুদ্য। এই €য ঘতযুক্ত 

১৪৪৭... 
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সোমঃস এ্ভুভ বর হইয়াছে, ইহ পন করিয় তুমি যেন শীত হও) এই 

মধুর রসবুক্ত অন্্ যেন ভোঁদার পক্ষে সুস্থাছু হয়। 

৭। সেই ইন্দ্রের জন্য পাঁত্র পূর্ণ করিয় মধুরস দেওয়] হইল, কারণ 

তিথি যথাঁর্ধই ধন দাঁন করেন) "তিনি পথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হুইর। উঠি. 

লেম) তিনি মনুষের হিতৈহী; তাহখুর কায ও পেখকষ আঁশ্র্য | 

৮1 চমতকার বলশাঁলী ইন্দ্র বিপক্ষ টসন্যগণকে আঁচ্ছন্ন বরিয়া 

ফেলিলেন, যত উৎকৃষ্ট উতকৃ্ট শক্রটৈন্য ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিব 

জন্য চেস্টা করিতেছে । হছে ইন্দ্র! থেমন জগতের ত্তার্থে মুবুদ্ধি ব্যক্তির 

ম্যায় তুি যুদ্ধের জন্য রথে আঁরোহণ করিয়া থক, তদ্রপ এখনও রথে 

আঁরে।হণ কর । 

নি ন্কা ৮৮৪ প্হুঃা আনা হাত ক তরি, মন 
রি এ ৮১০০ ৫ ০ রি স্ তা ৫ চি নিত যে ক ্ 

ধেদ মহত [9 র্ (৯৬ ১1] রর ৩৬ ষ্ঠ । । 

রং চন 
] 

ং 
রঃ 

] 

৩০ সুতা । 

জল দেবত1। করষ খষি। 

১। মনের যেরূপ শীত্রগতি, তদ্রপ শীতগতিতে সোমরস যজ্ঞধাঁলে 

দেবতাদিগের উদ্দেশে জলের দিকে গমন ককক | ঘিত্র ও বকণের উন) 

বিস্তর অন্র পাঁক এবং তীত্র ত্বেগশাঁপী দেই ইন্দ্রের জন্য নুদর রচনা" 

বিশিক্ট স্তব কর। 

২। হে পুরোহিতগণ ! হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর । জল তোমা" 

ব্িগের প্রত ম্নেহযুপ্ত, সেই জলের দিকে আগ্রহের সহিত গমন বর। 

লোহিতবর্ণ পক্ষী ন্যায় এই যে সোম নিম্নে পতিত হইতেছে, হে সুর" 

হস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তাঁহাকে তরদন্ধের আকারে বথা্থ!নে নিক্ষেগ 

কর। 

৩। ছে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর? অপাঁংনগাত্ 

মাঁমক দেবভাঁকে হোমের দ্রব্যদ্বার। পুজী কর। তিনি যেন অদ্য তোঁম- 

দিকে পরিষ্কার অলের তরঙ্গ প্রদান করেন । তীহাঁর উদ্দেশে মধুযুক্ত দে 

প্রন্তত কর। 

২:81 মিলি-বিম কাঁষ্ঠে জলের মধ্যে স্বলিতে থাকেন, বাহাঁকে খগ্র- 

একাল বিজীগন অব করেজ। সেই অগাংনপাৎ্ দাম দেবড) এতাদৃশ 
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মুরম জল যেন দাঁন করেম, যাঁহ। পান করিয়! ইজ বলশাঙ্ী হইয়! বীরত্ব 

প্রকাশ করিবেন। 

৫1 যেমকল অলের সহিত মিঅত হইয়| মোঁম অতি চমংকাঁর হইয়া 

উঠেন) পুকষ যেরূপ সুরূপ যুবতীগধের মিননে আনন্দিত হয়, তদ্রপ 

বেজলের মহিত মিলনে সে'ম আনন্দিত হরেন; হেপুরোহিতগণ ! এতা- 

দূ জল আনয়ন করিতে গমন কর) যখন আনয়ন করিয়া মেই জল মেচন 
করিবে, যেল তাদ্দার] মোৌমলত। গোঁধন হইয়| যাঁয়। 

৬। যখন কোন যুবাঁঞুকষ প্রমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণ! যুবতী- 

দ্িগের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতী দেই যুবার প্রতি অনুকুল 

হর) তদ্রপ জল সোঁমের প্রতি অনুকুল হইতেছে । পুরোহিতগন ও তাং" 

নিগের যে স্ত্রতিবাক্য সকল, ইহাদিগের সহিত জদম্বঝপ রেবদিগের বিশেষ 
গরিচযর অ।ছে, উভয়ই স্বন্ব কার্ধ্যর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 

৭ হে জলগণ! তোঁমর| কদ্ধ হইলে, যিনি তোমাঁদিগের নির্থত 

হইবার গথ করিয়। দেন, খিনি তোঁমাঁদিগকে বিষম নিরোধ হইতে মোচন 

করিয়াছেন, দেই ইন্দ্রের প্রতি মধুণুর্ণ ও নেবতাঁদিগের মত্ততাঁজনক তরঙ্গ 
প্ররণ কর। 

৮। হেক্ষরণশীন অলগণ ! তে|মাদিগের গর্ভন্বরূপ যে মধুর রসধন্ত 

প্রঅবণ অ|ছে, তাহার কুমধূর তরদ গেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর । হে ধন- 

শালী ভদ্গণ! আমার এই আহ্ব|ন শ্রবণ কর, আমার এই আহ্বানে যজ্ঞ 

. জন্য ঘ্নৃতদান কর] হইংতছে এবং তোমাদিগকে তব কর হইতেছে। 

'৯। হে জলগণ! তোমাদ্দিগের যে তরঙ্গ উভয় বিষয়ে গমন করে, 
(অর্থ(ৎ ইহলাঁক পরলোকের হিতকর হয়), এতাদৃণ মত্ততাজনক তরঙ্গ 
ইক্দের পনের অনা প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহ! মদক্ষরণ 

করিবে, যাহা কাঁমন1 উদ্রিক্ত করিবে? যাহার উত্পবি আকাশে; যাহা 

ভ্রিলোঁকে বিচরণ করতঃ উদ্ধে উঠিয়া যায়| | 

১০ যেইন্র জঙ্গের পিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁহার আঁজ্ঞায় জলগণ 

তই ধারায় অর্থাৎ নান! ধারায় পুনঃ পুন; পতিত হইয়া দোমের সহিত 

মিজ্িত হয়, তাঁহার ভুবনের জননীম্বরূপ, ভুঝনের রক্ষাকত্রীন্বূপ। তাহারা 
১৪৪৯ 
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সাঘের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়) তাঁহারা আত্ীয়ন্বরূপ | স্থে খষি! এতাদৃশ 

জলগণকে ৰনূল1 কর । | 

১১1 হে জলগণ।! দ্রেবতাঁপিগের যজ্জের জন্য আমাদিগের যজ্ঞকার্ষো 

জস্থায়ত1 কর; ধনলাতের জন্য আমাদিগের নিকট পবিত্রতা! প্রেরণ কর। 

যজ্ঞানুষ্ঠীন ঝাঁলে তৌমাঁদিগের দুধস্থানের দ্বার মোঁচন করিয়। দাও, আঁমা- 

“দগের পক্ষে সুখকর হও। 

১২। হে জলগণ।! তেখমাঁর। ধনের প্রভূস্বরূপ এই কল্যাথময় যজ্ঞ 

সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর] ধনও উত্তম সন্তাঁনদিগের রক্ষাকর্তৃ 

স্বরূপ হও; সরস্বতী যেম স্তবকর্তীব্যক্তিকে অন্ন দান করেন। 

১৩। হে জল্গণ! তোমরা যখন আঁসিতেছিলে, আমি দেখিলাম, 

তোমর দ্বত, দুগ্ধ, মখু লইয়। আদিতেছ; পুরোছিতগণ স্তবের দ্বার! তোমা, 

দিগের সম্ভাষণ করিতেছিল ) উত্তমরূপে প্রস্তুত কর হইয়াছে, এতাদৃশ 

দেমরল তোঁমর! ইক্্রকে ভরিয়। দিতেছিলে। 

8 এই সকল জল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের 

ছিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ ! ইহাঁদিগের স্থাপন! কর। ইনার বডির 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রপরিচিত) ইহারা সোঁমরসের অনুকূল। ইহাঁদিগকে 

কুশের উপর স্থাপন কর। 

১০1 জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আঁনিতেছে। এই দেখ, 

ইচ্ছার! দেবঙাঁদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে, 

হে পুরোছিতগণ! ইজ্দের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল 

আদসাতে তোঁমাদিগের দেবপুজ! সুসাঁধ্য হইয়াছে। | 

৩১ জুক্ত । 

বিশ্বদেব দ্বেৰত)। কবয ধষি। 

১। আমাদিগের স্তব যেন দ্েবতাদিগের নিফট গমন করে। 'ঘঞ্জের 

[জেবভ| থিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রঙ্গ করেন, 

সই সমন্ত দেবতার সহিত আমাদিগের যেন বন্ধুত্ব হয়) আমর] যেন সক 

পপ হইতে পরিত্রাগ পাই। 
£ চা 
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২। মল্গ্য যেন সন্ব প্রকার অর্থের চেষ্ট1 করে,পর যেন সত্যের পথে 

পরন্যানুষ্ঠানে প্ররত্ত হয়, যেন সে মিজ কর্মের দ্বার কল্যাণের ভাঁগী হয়, 

যেন মনে সে সুখ লাভ করে। 

৩) যজ্ঞকাঁধ্য আর্ত করা হইয়াছে। যজ্জরীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুত্র বহৎ 

অংশ অংশ করিয়] রাখব হইয়াছে, তাহার! দেখিতে নুন্দর হইয়াছে, 

তাহারা রক্ষার উপাঁয়ন্বূপ। মোম ঘে প্রস্ত করা হইয়াছে, 'তাহ।র 

আন্বীদন আমর] গ্রক্ণ করিলাম, তাহাতে আমাদিগের দেবতার! যে কি 

একার তদ্বিষয়ের জ্ঞান হইল। 

81 অবিনাশী প্রজাপতি দ্বাতৃজনে।চিত হজ্তঃকরণ ধ1র্ণপূর্র্বক যেন 

কপ] করেন। যেন সবিতাঁদের বজ্ঞকর্তীকে শুভফল দাঁল করেন, যেন ভগ. 

€ অর্ধ্যম। শ্তবের দ্বার। প্রসন্্র হয় ন্েহযুক্ত হয়েন; যেন আর সকল 

ুনদরমূর্তি দেবত1 তাহার প্রতি আন্থকুল্য করেন। 

৫। এই অতবকর্তাবাঞ্চির নিকট স্তব পাইবাঁর লালসাঁতে ষখন দেবতা- 

গণ কৌলাহল করিয়া! মহাবেগে আদিলেন, তখন বেন প্রতঃকালের ন্যাঁয় 

পৃথিবী আমাদিগের পক্ষে আঁলোকমযী হয়। যেন ন্বখকর নানাবিধ অন্ন 

আমাদিগের নিকট আগমন করে। . 

৬। আঁমাঁর এই যে স্তব, তাঁহা এক্ষণে চিরপরিচ্তি বিস্ত'রিত ভাঁৰ 

ধাঁরণপুর্ব্ক নকল দ্রেবতাঁর নিকট যাঁইবার জন্য বিস্তারিত হুইয়াছে। আমার 

এই যে যজ্ঞ, তাহাতে সকল দ্রেবত! আসিয়া তুল্য সাঁন অধিকী রপুর্ব্বক 

নানবিধ শুভফল দান করিবাঁর জন্য আনুন, তাই! হইলেই আমি বলশালী : 

ইইৰ । 

প। সেই বলই বাঁ কি, সেই ৰক্ষই বা কি, যাহ! হইতে উপাদান 

গ্রহপূর্র্বক এই ছ্যুলোক ও ভুলোক নির্মাণ করা হইয়াছে। পুরাতন দিব! 

ও উধাবমূহ জীর্ন হইয়! গিয়াছে, কিন্ত দেখ, ই হারা, কেমন পরস্পর সংযুক্ত 

হইয়। রহিয়াছে, কখন জীর্ম ব1 পুরাতন হয় না, এক ভাঁবে অবস্থিত 

আছে(১)। 

্ চিরজ্ছায়ী ছ্যলেক ও ভূলোক দেখিয়! বিল্মিত হইয় খষি তাহাদিগের 

উৎপত্তির অখুলোচন। করিতেছেন । তাঁহার লিদ্ধাঁভ নীচের থকে দেখ | 
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৮ ছ্যুলোক ও ভূলোক হীহারাই শেষ নহেন, ইহাঁদিগের উপর 
আরো এক আঁছে। তিনি প্রজা শ্যকিকর্তী, তিনি দুযুলোক ও তুলোক 

ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সুর্বেযর ঘে!টকগণ শুর্ধযকে বহন 
করিতে আরন্ত করে নাই, গেই সম:য়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম (শরীর) 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন(২)। 

৯। কিরথসমুহধারী নুর্ধ্যদের পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু 
ফিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বকণ আবিভূরত হইয়| বলমধ্যে 
সমুৎপন্ন অগ্নির ন্য।র চতুদ্দিকে আঁলোক বিস্তারিত করেন । 

১০। রেতঃমেক প্রাপ্ত হইয়! রৃদ্ধাগঁভী প্রসব করিলে, যেরূপ হয়, 

অরণি অর্থাৎ আগ্মমস্থনকাঠি সেইরূপ অগ্নিক প্রসব করে। সেই অরণি 
লোকের ক্লেশ দূর করে, ঘ।হাঁর শরণিকে রক্ষা! করেন, তাদৃশ ব্যক্ডতিনিগকে 

ব্যথ। পাইতে হয় না। অগ্নি অরপিদ্বরের পুভ্রন্বর্ূপ, তিনি পুন্বকাঁলে দুই 
অরণিস্বক্ূপ মাত পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি- 

স্বরূপ গীভী, সে শমী বক্ষে জন্ম গ্রহণ করে; তাঁহারি অন্বেষণ করা হইয়া 

থাকে()। 

১১। কথিত আছে, কণু খষি নৃপদের পু । সেই অন্ন সম্পন্ন শ্যাদবর্ণ 

কণু ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন । অগ্নি নেই শ্যামবর্ণ কের জনয দাঁপ্ডিযুক্ত 

লিজ উধ; স্ফীত করিরা দিয়াছিলেন। তাঁহার অথৎ অগ্নির জন্য আরও 

কেহই তেমন যড্ড অনুষ্ঠান করে নাই | | 

(২) বিনি ছ্যালৌক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি ছ্যুলোৌক ও ভূলোক 

ধরণ করেন, বিনি অঙ্গের প্রভু ও প্রজার সৃ্িকর্তীঃ বিনি হুর্ধেটর আকাশ পরি- 

ক্রমে পুর্বব হইতে অশছেন এবং ফিনি্তয়ন্ত্র। তিনি কে? আমি অনুমান করি খধি* 

সকল দেবগণের উপরস্থ, লকল দেবগণের পূর্বান্থঃ এক পরমেশ্বরের অনুভব করিতে 

পক্ষম হইয়াছেন। 
(৩) লায়ণ কছেন শম বৃক্ষের উপর যে অশ্থথ বৃক্ষ জম্মে, তাহা হইতে অরণি 

কাঞ্ প্রন্তত হয়। 
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৩২ সৃতি । 

পি ও দেবত৭ পূর্ববগু | 

১। যজ্ঞকর্তাব্যক্তি ইন্্রকে ধান করিতেছেন, ইন্দ্র তাহার সেবা 

এছণ করিবার জন্য আপনার অশ্বদ্বরকে সেই দিকে প্রেরণ করিতেছেন, অশ্ব 

ছুট বিচিত্র গতিতে আসিতেছে । যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম লামগ্রী 

দিতেছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর লইয়। আঁমিতেছেন। যখন ইন্দ্র সোনরম 
ও আহারীয় দ্রব্যের আম্বাদ পন, তখন আঁম।দিগের স্তব ও আম।দিগের 

হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন। 

২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকেস্তবকরে। তুমি আঁলোক 

বিস্তার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধাঁমে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃ 
লইয়া! পৃথিবীতে আগমন করিয়| থাঁক। তোঁমাঁর ঘে দুই ঘে+টক তোমাকে 
যদ্ধে বহন করিয়া! আলে, তাহারা আমাদিগকে ধনবান ককক, কারণ ধন 

আঁমাঁদিশের নাই, ধনের জন্যই আমর! এই সকল প্রীর্থনীবাঁক্য উচ্চারণ 
করিতেছি । 

৩। পুন্র জন্ম গ্রহণ করিয়া! পিতাঁর নিকট নে ধন প্রাণ্ড ছয়, ৫মেই অতি 

চমৎকাঁর ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হউন। পত়ী মিট বচনের দারা 
স্বামীকে আঁপনাঁর নিকটে আঁহ্বীন করিভেছেন। সোঁমরস উত্তমরূপে 

ওস্ভতত হইরা, দেই পৌকষ সম্পন্নের পতি যাইতেছে । 

৪) স্ত্রতিম্বূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে 

ডোঁমার উজ্জ্রস দীপ্তিদধারা আলোকযৃক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন 
ও পুজনীয় মাতা আছেন, তাঁছার লাঁত পুত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দ) মেই 

স্থানে উপস্থিত আঁছেন । 

৫) দেবতাঁদিশের নিকট যে অগ্মি গমন করেন, তিনি তোমাঁদিগের 
হিতাঁ্থে দেখ! দিয়াছেন, তিনি একাকী কদ্রদিগের লঙ্গে শীঘু আপন স্থানে 
গমন করেন, এই যে অমর নেহতাগণ, ইহাঁদিগের বলের হাঁস হইভেছে। 
অভত্রব বন্ধুর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া যক্তীয় মধু ইন্থা্দিগের জন্য ঢালিয়! দাও, 

তাহ! হইলে ইহার বর দিবেন। 
| ১৪৪৩ 



+ অক্ষ, ৭ আধটার।] .. খ্বেদ সহহিতী। "১৯ মুল,৩২ হৃকত। 
০০১ সক শপ সপ 

৩। দেবতাঁদিগ্ের উদ্দেশে যে সমস্ত পুন্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান, ইন্তর 
তাঁহ! রক্ষা করেন; তিনি বলিয়া! দিয়াছেন, যে অগ্সি জলের মধ্যে নিগৃঢ- 
ভাঁবে সমর্পিত আঁছেন | হে অগ্নি! লেই উপদেশ অনুসাঁরে টা তোঁমার 

দিকে 'আঁসিয়াছি। 

৭ যন্দি কেহ কৌন স্থান নঠ জানে, তবে সে যে ব্যক্তি জানে, তাঁাঁকে 
জিন্স করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পাইলে, মে সেই অভিলধিত 

ভ্নে উপনীভ হইতে পারে । অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ যদি 

ভল অগ্বেষণ কর, তবে থে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে যাইতে পারিবে । 

৮। অন্যই ইনি জীবন পাঁইয়ছেন, এই কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়াছেন, জননীর উধঃ চোঁষধণ করিয়াছেন । এই যুবা অবস্থাতেই 
হর জর1 উপস্থিত হইয়াছে ৷ ইনি অক্রিষট কর্মী, ধন্যাঁঢ্য ও মনঃ প্রসাদ" 

সম্পন্ন হইরাছেন(১)। 

৯। হেকলস! হেকুকশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোঁম'র জন্য এই 

সকল সব রচম1 করিলাম । সেই মঘবাঁন, ইক্্+ তোঁমাদিগের পক্ষে দাঁতা 

হউন, আর এই যে সোম, বীহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তিমিও 

দাত হউন। 

(১) বোঁধ হয়, অগ্নি ত্বরিত উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ও হালের বিষয় ইহাঁতে 
' গোবতসের সহিত রূপক করিয়া বর্ণন। কর। অভিপ্রেত । লায়ণের ব্যাখ্যা নিতাত্ত 

অনঙ্গত। 

১৪৫৪ 



স্ন আষ্টক,৮ অধযায়।- খর্েদ সংহিতা । [১০ মুল, ৩৩.ছুত।। 

রি টি এ শ শি শি 27 টা 2 শা টি শিশিশিশী টিন শি ১ শক পদ সলিল ০ রর ০১২১১ হিস টা শি শিপ কা ৮ পাশিশ্িুস্পশী শাটিশিশিশীহ্ 

অন্টম অধ্যায়। 

৩৩ সুক্ত(১)। 

ভিন্ন ভিন্ন দেবত)। কবষ খষে 1 

১। যিনি লোঁকপ্িগকে স্বকার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আঁম!কে প্রেরণ 
করিলেন । আঁমি পুষাঁকে অন্তরে বহন করিলাম, (ম্মরণ করিলাম)। তাঁবৎ 

দেবত1 আঁমাকে রক্ষা! করিলেন! চতুর্দিকে রব উঠিল যে, ছুবর্ষ খষি 
আসিতেছেন | 

২। (বোধ হয়, পিতৃশোকে কুকখবণ রাজার উক্তি)-_-আঁমার পর্শকা- 
গুলি (পাঁজর) সপতীগণের ন্যায় আমাঁকে তেমনি সন্তাপ দিতেছে । মনের 
অনু আমাকে ক্রেশ দিতেছে আমি দীনহীন ক্ষীণ হইতেছি। পক্ষীর মত 
আঁমার মন অস্থিরহইতেছে | 

৩। হে ইন্দ্র! যেরূপ মৃষিকেরা স্রায়ুকে চরর্বণ করে, আমি তোঁমার 
ভক্ত হইয়াঁও আমার মনের পাড়! আঁমাঁকে তদ্রপ চর্দণ করিতেছে । হে 
মঘব1 হন্্র! একবার আঁমাদিগের প্রতি কৃপ! দৃষ্টি কর। আঁমাদিগের 
পিতৃতুল্য হও। 

81 আমি কবষ খবি, ত্রসদন্থ্যর পুর কুকরবণ রাজার নিকটে যাঁর 
কারিতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ । 

৫। আমার দক্ষিণা সহত্রসংখ্যায় দত্ব হইত এবং সকলে স্তব 
অর্থাৎ ্নাঘা করিত; আমি রথাঁর্ঢ হইলে তিনটী হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দর- 
রূপে বহন করে। 

৬। আঁমাঁর পিতার কীর্তি দৃষ্টীন্ত দিবার স্থলন্বরূপ ছিল, তাঁহার বাক্য 
সেবকদিগের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন]ায় প্রীতিকর হইত । 

(১) এই স্থৃক্তে আত্মীয় সত্যুজনিত ছঃখ বর্ণিত হুইয়াছে। 

৯৪৫৫ 

শশা টপিক িিশিশ্শী তি পাশ শি পাটি শিপ 



এ কার টি 
৭অই্টক,৮ অধ্যায়। ] খগ্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৩৪ ছা | 

শপ শ্িশীটি তা শিিশীশাঁি িিিশিশিিশিশীিশী তিশা শাীিিপিপিটিিটা শিশ্ন এ ১4৯, 

৭। (কবষের সাঁভ্ৃন! বাঁক্য)-_হে কুকশ্র-ণ! বাহার কীর্তি দৃষ্টান্ত 

দিবার স্থল, তুমি তাঁহার পুত্র । তুমি মিত্রতিথি রাজার নগ1। আমার 
নিকটে এস, কারণ আমি তোঁমার পিতার বন্দনাকর্ত! অর্থ অনুগতলোক। 

৮। যদ্ধি জীবিতব্যক্তির জীবন ও মৃত ব্যক্তির মৃত্যু আমীর এভুত্র 
অধীন হঃত, তাঁহ! হইলে আমার মেই পরম উপরকারী তোঁষার পিতা 

অবশা জীবিত থাঁকিতেন। 

৯। একশত আত্ম অর্থাৎ প্রাণ থাঁকিলেও দেবতাঁদিগের অভি- 

প্রীয়ের বিপরীতে কেহ ধীচিতে পাঁরে না। এই হেতুতেই আমাদিগের 

সহচরখ্গের সহিত আমাঁদিগের বিচ্ছেদ হয়। 

৩৪ স্থৃত্। 

গ্কান্স (জর্থখৎ খেলিবার পাঁশা) ও ছ্যতকীর দেবত1(১) । কবধ খষি | 

১। বড় বড় পাঁশীগুলি ষখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, 

দেখিয়! আমার বড়ই আনন্দ হয়। মৃজবান্ নাঁমক পর্বতে যে ৯মতকার 

সোঁমলত জন্মে(২), তাঁহার রস পাঁন করিতে যেমন তীতি জন্মে, বিভিতক" 

বাঠনর্দিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রপ আমাকে উৎ- 

সহিত করে। 

২। আমার এই রূপবতী পত্ভী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন 
করে নাই, কখন অ:মার নিকট লজ্জিত হয় নাই। দেই পত্বী আমার, 

নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রষ করিত। কিন্তু কেবল মাত 

পাঁশার অনুরোধে অ।মি সেই পরম অনুরাঁগিণী ভাব্যাকে ত্যাগ করিলাম। 

৩। যেব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাঁহার শ্বর্খা তাহার উপর বিরক্ত স্্ী 

তাঁহণুকে ত্যাগ করে, যদি কাহ!রও কাঁছে কিছু যাঁঞ্জা। করে, দিবার পোঁক কেহ 

(১) এই স্ৃজে পাশা খেলার অলঙজ্ঞনীয় ইচ্ছা, এবং ভয়শীনক ফল হুন্দররূণে 

বর্ণিত হইযাঁছে। 
(২) মৃ্ঞবান্ নাধক পর্বতে লোৌমলত জন্মে । 

১৪৫৬ 



৭ আঈক, ৮ অধ্যাষ। ] ধর্থেদ সংভিতা। [ ১০ মণ্ডলঃ ৩৪ সক্ত। 

৮ শশী শী শিশীশিশিস্পীশীশিশি স্পিন পি 
শশিশীটি শী 

নাই । যেরূপ রদ্ধ ঘোঁটকাক কেহ মূল্য দিয়| ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্াতকার 

কাহারে! নিকট সমাদর পায় না। | 

৪। পাঁশর আঁকর্ষণ বিষম কঠিন, যদ্দি কাঁহাঁরে| ধনের প্রতি পাশার 

লৌভনৃষ্টি পতিত হয়, তাঁহ1 হুইলে উচ্নার পত্ীকে জন্যে স্পর্ করে(৩)। 
তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাহাঁকে দেখিয়) কহে, আমর] ইহাকে চিনি 

ন1, ইহু.কে বধাধিয়। লইয়! যাঁও। 

৫) আঁমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাঁ.খল1 করিব না, তখন 

খেলধর সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাঁদিগের নিকট হইতে সরিয়| যাই । কিন্তু 

পাঁশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের উপর বমির আঁছে দেখিয়া! আর 
থাকিতে পাঁরি ন1। যেরূপ ভ্রন্টানারী উপপতির নিকট গমন করে(৪), 

আমিও তদ্রপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি । 

৬। দ্যুতকাঁর আপনার বুক, ফুলাইয়। আম্ফাঁলন করিতে করিতে 

ভ্রীড়াসভায় আসে, কহে, আনি জিতিব। পাশাগুলি কখন ইহাঁর 

অভিপাষ পূর্ণ করে; সে বিপক্ষ দ্যুতকাঁরের এতি যাহা! কিছু অভিপ্রায় করে; 

মকলি কখন সিদ্ধ হুইয়! যাঁর । 

ণ। ক্্তি কখন নেই পাশ! যেন অকুশ যু, অর্থাৎ যেন আাকুশি- 

দ্বার! আকর্ষণ করিতে থাঁকে, তাহার| যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করতে, ছুরিকার 

নাঁয় কর্তন করিতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাঁপ দিতে থাঁকে । যে. জয়ী 

হয়, তাঁহার পক্ষে পাঁশাগুলি 'যন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন 

ভাঁধীকে মিউবাক্যে সম্তাধণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাহার] যেন 

নিধন করে । 

৮ | এই যে তিগ্পান্টী পাশার দল দেখিতেছ, ইহার1 মিলিত হইয়] 

ইকের উপর বিহার করিয়া বেড়ায়, যেমন সত্যন্থরূপ স্থুধর্দের বিশ্ব- 

ভুবনে বিহ্বার করেন। যিনি যত বড় দুদ্ধর্ধ হউন, ইন্থারা কাহারে। বশীভুত 

নর। রাজা পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে নমন্কীর করে । 
২ শশী শী শীশশীটপীপপসপাপপাাাশ শশা? পলাশী পোপ শি 

. (৩) অর্থবহ পত্রী ব্যভিচারিণী হয়। 

(৪) মলে “লিঙ্কতিং জারিণী ইব" আছে। 
৯৪৫৭ 



৭ অষ্টক,৮ অধযায় |] খরেদ নংহিত1। [১০মগুল, ৩৪ হজ | - 

৯ ইীহর। কখন নীচে নাঁমিতেছে, কখন উপা'র উঠিতেছে | ইহা- 

দি'গর হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদিগ্রের নিকট পরাজয় 

স্বীকার করে। ইহার। দেখিতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর 

বসির! আঁছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। 

১০। দৃযৃতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পঠ্তাপ করে, পুত্র কোথায় 

বেড়াইতেছে, ভাবিয়? তাহার মাতা ব)ঁকুল। থে তাহাকে ধার দের, সে 

আঁপন ধন ফিরিয়া! পাইব কি না এই ভাবিয়া সশঙ্কিত | ছ্যুতকারকে 

পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করতে হর়। 

১১। আপনার ভ্ত্রীর দশ! দেখিয় দুযুতকাঁরের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 

অন্যন্য ব্যক্তির জ্ীর সৌভাগ্য ও নুম্দর অট্র/লিকা দেখিয়! তাহার পাঁরিতাপ 

ছয়। সে হয়ত প্রাতে সুত্র ঘোটক ঘোজনাপুব্বক গতিবিধি করিয়াছে, 

কিন্ত সন্ধাঁর সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিব!রণের জন্য অগ্নি 

নেব করিতে হয়, (অথাৎ গাত্রের বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে ন1)। 

১২। হে পাঁশাগণ! ঘে তোমীদিগের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনা- 

পতি ও রাজার তুল্য, আমি তাহার প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি 

একত্র করিয়। প্রণাঁম করিতেছি, আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ চাহি না' 

ইহ] সত্য করির1 কহিতেছি। 

১৩। ছেদ্যুতকাঁর ! পাঁশা! কখন খেলিও ন1, বরং কৃষিকাঁধা কর(৫) 

ভাহাঁতে যাহা লাভ হয়, সেই লাভে সন্ত হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ 

কর। তাঁহাঁতে তু পাইবে ও অনেক গাভী পাইবে। এই যে প্রভূ 

স্ঘবদেব, ইনি আঁমাকে ইহা! বলিয়! দিরাঁছেন। 

১৪ 1 হে পাশাঁগণ! আঁমাদ্িগের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, 

আমারিগের কল্যাণ কর | তোমাদিগের দুদ্ধর্ষপ্রভাঁব আমাঁদিগের প্রতি 

প্রয়োগ করিও না। আঁমাঁদিগের শক্রই যেন তোমাঁদিগের কোপ দৃর্টিতে 

পতিত হয় । অপরে যেন তোমাঁদিগকে ব্যবহার করিতে ব্যাঁপৃত থাকে! 

(0 মুলে এই জাছে “অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ কষিং ইৎ কৃষ্ম।” 
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₹ ৭অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] ধর্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৩৫ ভুত 
_ টিটি হিল শশী শিলাশীপর্পী ৮০০ তিও, টি 25 22 ০, 

পপ শো টাশাঁশা শশী হু লু হুল ১ মা 

৩৫ ভু । 

বিশ্বেদেবগণ দেবত1। লুশ ঝষি | 

১। সেই সকল অগ্নি জাগরিত হইলেন, ভাহাদিগের সঙ্গে ইন্দ্র 
আছেন; প্রভাত যখন অন্ধকাঁরকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই 

সমস্ত অগ্নি আঁলোক ধার্ণপুন্দক এজ্ভ্বলিত হইল। বিপুলমূর্তি ছযুলোঁক ৪ 

তুলোক চৈতন্যযুক্ত হউক । দেবতারা অদ্য যেন আমাদিগকে রক্ষ! করেন, 
এই প্রার্থন| করি । 

২। আমর প্রার্থনখ করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করেন, যেল 

জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্বরধাঁরী পর্দতগণ(১) আঁমাঁদিগকে রক্ষ' 

করেন। স্তর ও উধাদেবীর নিকট এই প্রার্থনা, ঘেন আঁমর। অপরাধী 

নাঁহই। যে সৌঁমকে এস্তৃত কর! যাইতেছে, ঠিনি যেন আমাঁদিগের মঙ্গল 

করেন। 

৩। দ্যা! ও পৃথিবী আমানিগের মাতৃতুল্য, আমর! যেন সে ছুই মহতী 
দেবত।র নিকট লির্পধারী থাঁকি, যেন তীহাঁর! আমাদিগের সুখ বিধান 

করেন। উষাদেবী যেন আমাঁদিগের পাপ মুছিয়। লয়েন এবং পাপ নন্ট 

করেন। প্রজ্লিত অগ্নির নিকট অমর! কল্যাঁণ ভিক্ষা! করি । 

৪1. এই যে উষ| দ্রেবী, ঘিনি ধনদাঁলকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
গাভীর ন্যাঁয়, তিনি আমাদিগকে উত্তম ধন বিতরণ ককন, আমর! তাহ। ভাগ 
করির] লই । আঁমরা যেন দুষ্টলোকের কোঁপ হইতে দৃরবত্তাঁ থাকি। 
গ্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা! করি । 

৫1 যে সকল উষণ হূর্য্যকিরণের সহিত মিলিত হইয়া আঁলোঁক ধাঁরণ- 

পূর্বক অন্ধকাঁরকে অপসারিত করেন, তাহার] অদ্য আমাদিগকে অন্ন দাঁন 

ককন। গপ্রজ্লিত অগ্নির নিকট আঁমএ1 কন্যাণ ভিক্ষা! করি। 
সাপে ীপীেপীপীপিসপীশািিীীশ্ীশীিশীিশিশিাশী 

(১) মুলে “ পর্ধতাঁন শর্যনাঁৰতঃ ” আঁছে। কুরুক্ষেত্রেব নিকটস্থ পর্বত এরূপ 
অর্থও হইতে পারে। সাঁয়ণ অন্য স্থীনে কুক্ষেত্রের নিকটে একটা শরৌববের নান 
শর্ধযনাৰৎ বলিয়াছেন 

১৪৫৯ 



৭আষ্টক, ৮ অধ্যাঁয়। ] খণ্বেদ মংহিত1। [১০মগুল, এ সক্ত। 

7 শট শশী স্প্পশাপশাগশাশীীিশি শিশির টিটি তিনশ সি, লি রি ঠতরারল০-১৯৫৪ ০৫৩ 

১। উষা যেন আমাদিগের আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হন, 

বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্নিগ্রণ উদয় হউন। অশ্বিদয় শীত্রগামী রথ যোঁজ") 

করিয়াঁছন। প্রজ্লিত অগ্নির নিকট আমর! কল্যাণ ভিক্ষা! করি। 

৭ | হে সূর্্যদেব! অতি চমতকার ধন ভাঁগ অন্য আঁমার্দিগকে বিতি- 

রগ কর, কারণ তুমিই কাঁমন। পুর্ণ করিবার কর্তী। যাহাতে ধন জন্মিতে 

পারে, এপ্রকার স্তৃতি পাঠ করিতেছি । প্রস্বলিত আগ্নর নিকট আঁমর| 

কল্যাণ ভিক্ষ! করি। 

৮। মনুষ্যগণ দেবতাঁদিগের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্ধ্য সংকণ্প করে, 

সেই যজ্ঞন্ুষ্ঠীন আমার শ্রীরদ্ধি সম্পাদন ককক। প্রতি প্রভাতে হুর্যদের 
সকল বস্তু স্পউ করিয়! দিয়! উদয় হরেন | প্রহ্থলিত অগ্নির নিকট আমরা 

কল্যাণ ভিক্ষা! করি । 

৯। যজ্ঞের নিমিত্ব অদ্রা এই যে কুশ বিস্তার হইতেছে, সোম প্রস্তুত 

করিবাঁরু জন্য ছুই প্রস্তর সংযোজিত হইতেছে, এই সময়ে আমাদিগের 

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়! যাঁউক, হে 

যজমাঁন! তুমি সকল অনুষ্ঠান করিয়| থাক; অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে 

সুখী করেন। প্রজ্বলেত অগ্সির নিকট অমর! কল্যাণ ভিক্ষা করি। 

১০। হে অশ্মি! আঁমাদিশের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহাতে 

দেবতাগণ একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই যজ্জঞে প্রকাণ্ড 

দুুলোঁকবত্তাঁ দেবতাদ্গিকে আনয়ন কর, সাতজন হোঁতাঁকে আনয়ন কর। 
ইন্দ্র ও মিত্র ও বকণ ও ভগকে আনায়ন কর ॥ আমি ধনলাভের জন; সকলকে | 

স্তব করি। গ্রস্লিত অগ্নির নিকট আমর! কল্যাঁণ ভিক্ষ1! করি। 

১১। হছে প্রসিদ্ধ আদিত্াগণ! তোমর! আইস, তাহাঁতেই সকল 

বিষয়ে শ্রীর্ধি হইবেক। আঁমাঁদিগের শ্ররৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হইয়া 

যঞ্জকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পুষ! ও অশ্বিদ্ব় ও ভগ ও প্রজ্লিত অগ্নির 

[নিকট আমর। কল্যাণ ভিক্ষা! করি । 

১২। হে দেবগণ! অতএব তোমাদের যজ্জের সাঁফল্য আজ্ঞ কর। 

হে আদিত্যগণ! থন পরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দংন কর | আম।পিগের 

৯৪৬০ 



_ পধঅষ্টক, ৮ তাধ্যায়। | খখেদ সহাহতা। [১০ মণ্ডল, ৩৬ সুজ । 

৯১০২১ কি 
হিলি উঠতি আআ 

পশু ও পত্রপৌন্র ও পরয্বামুঃ সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বপিত অগ্নির নিকট 

কল্যাণ কামন! করি । 

১৩। সকল মক আমাদিগকে সর্ববিধাঁয় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি 

প্রজ্জলিত হউন । খযাঁবতীয় দেবত| আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন 

ককন। স্দর্ীকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদিগের লাভ হউক। 

১৪) হে দেবগণ ! যাহীকে তোমর! অন্ন দানিপূর্বক রক্ষ1 কর, যাঁহাকে 
ত্রাণ ঝ্র, যাঁহঁকে পাঁপমুক্ত করিয়া! ভীরদ্বিসম্পন্ন কর, যে তোমাদিগের 

আশয়ে থাঁকিয়1 ভয় কাঁহাঁকে বলে জানে নাঁ, আঁমর| যেন দেবকার্ষ্যের জন্য 
ব্যগ্ন হইয়! তাদৃশ ব্যক্তি হই। 

৩৩ সৃত্ত । 

বিশ্বদেৰ দেবত1। লুশ ঝষি। 

১। উযাঁদেবী ও রাঁত্রদেবী এবং বিপুলমুক্তিধারিণী ম্বগঠন শরীর! 
দ্যাবাপৃথিবী এবং বকণ ও মিত্র ও অর্ধ্যম1 ও ইন্দ্র ও মকলাণ ও পর্ব্বতবর্ণ 
এবং জলগণ ও আদিত্যগণ ই হাঁদিগকে আমি যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। 
দ্যাবাপৃথিবী ও জলগণ ও ্বর্গকে আহ্বান করিতেছি। 

২। প্রশস্ত চিত্বতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠীত্রী স্বরূপ! দ্যাবাঁপৃথিবী আঁমা- 

দ্রিগকে পাঁপ হইতে পরিজঁণ কৰন, শত্রর হস্ত হইতে রক্ষা কৰকন | দুন্ট(- 

শয়| নিঃখতি যেন আঁমাদিশর উপর আধিপত্য করিতে না পাঁন। আমর! 

দ্েবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ। ভিক্ষা! করি । 

৩। ধনশণলী মিত্র ও বকণের জননী ও অদ্দিভিদেবী তাবৎ পাপ 

হইতে আমাদিগকে রক্ষা ককন। আমর! যেন সব্বপ্রকার অবিনাশ 

জ্যোতিঃ লাভ করি ॥। আমরখ দেবতাঁপিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষণ ভিক্ষা করি। 

৪। মোম নিম্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করিতে করিতে রাক্ষন- 
দিকে দৃরী$ত ককক, ছুংন্বপ্র ও নিঃখতি ও যত শঞ সঞ্লকে দূর ককক। 

আমর] ঘেন আঁদিত্যপিগের নিকট এবং মকদ্গীণের নিকট সুখ লাভ করি। 

আমর দেবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ| ভিক্ষা করি। 

১৪৬১ 



৭ অষ্টক) ৮ অধায়।] খণ্েদ সংঞিত । ১০ মণ্ডল, ৩৬ সতত । 

নি ০১৩ ও ০ শশী টি - -শ শপ 
পপ পিপাসা শি তি সদ টু হি 

৫। ইক্দ্র আনিয়! কুশের উপর উপবেশন ককন, স্ততিবাঁক্য বিশেষরূপে 

উচ্চারিত হউক, রহল্পতি খক্ ও সাঁমের দ্বারাঁয় অর্ন। ককন, আমর! যেন 
উত্তম উত্তম কাম্যবস্ত লাভ করিয়! দীর্ঘজীবী হই। দ্রেবতাঁদিগের নিকট 
বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষ!করি। 

৩। হেজশ্বিযুগল! আমাদিগের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোঁককে স্পর্শ 

করিতে পারে, তাহ! কর। যজ্জের সমস্ত বিশ্ব দ্র কর। আমাদিগের অভি- 

এাঁয় সিদ্ধ করিয়! সুখী কর | যে অগ্নিতে ঘ্বৃতাঁভৃতি করা হইয়াছে, তাহার 

কিরণসমূহ দেবতাঁদ্িগের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাঁরিগের নিকট বিশিষ্ট 
রক্ষা! ভিক্ষা! করি । 

৭। যে মকণ্ুগণ সকলকে পবিত্র কারন, ধাহাঁর। দেখিতে নুক্তী, ধীহ- 
দিগের হইতে কলাণের উৎপাত্তি হয়, বাঁহাঁর! ধম বৃদ্ধি করিয়| দেন, বাঁহ1- 
দিগের নাম করিলে মনে আনন্দ হয়, উাহাঁদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি) 

বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাহাদিগকে ধ্যান করতেছি। দেবতাঁদিগের 

নিকট বিশিষ্ট রক্ষ| ভিক্ষ! করি। 

৮। যে মোম জলপাঁন করিয় থাকেন? অর্থাৎ জলের সহিত মিশ্রিত 

হন) নিব ধীহা! হইতে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়; যিনি দেবতাঁদিগকে পরিতৃপ্ত 

করেন, ধাহাঁর নাঁম করিলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভান্বরপ, ধার দীপ্ডি 

চমৎকার, সেই সোমরমকে আমর! পরিপূর্ণ করিতেছি, তাঙ্ছার নিক বল 

প্রার্থনা করিতেছি । দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ। ভিক্ষ1! করি,। 

৯। আঁমর| যেন দীর্ঘজীবী হই, আঁমাঁদিগের পুভ্রগণ যেন দীর্ঘজীবী 

হয়) জাঁমর! যেন কোঁন বিষ:য় অপরাঁধী না হই, আমর! পুক্রপৌন্রাদ্দির 
সহিত দেই সোমরস ভাগ করিয়! লইয়! পনি করি, স্তুতি বিদ্বেষীগণ 
যেন সর্দপ্রকার পাঁপে পরিপূর্ণ হয় । দেবতাঁদিশের নিকট বিশিষ্ট এক্ষ! 

ভিক্ষ! করি | 

১০। হে দেবগণ ! তোমর! মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করিবার উপ- 

যুদ্ত, তোমর! শ্রবণ কর। তোমাদগের নিকট যাহ! প্রার্থন! করি, তাহা দান 

বর। যাহাতে জঘী হই, এপ্প জ্ঞান দানকর । ধন ও লোকবল ও ঘশ 

দানকর | দেবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ! ভিক্ষা করি। 

১৪৬২ 



«তাক, ৮ অধ্যায় ।] খণ্েদ সংহিত। [১০ মণ্ডল, ৩৭ সৃক্ত। 

পাকি 

১১। দেবতার1 যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত ও আঁমর1 তাহা 

দ্রিগের নিকট সেইরূপ বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও 

লোকবল প্রাপ্ত হই । দেবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ! ভিক্ষা! করি। 

১২। প্রন্লিত অগ্মির নিকট আমর! যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি? 

মিত্র ও বকণের নিকট অপরাধী ন হইয়| আমর! যেন কল্যাণ প্রাপ্ত হই, 

ূ্ধ্য যেন আমাদিগ্রকে সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবভাদিগের 
নিকট বিশিষ্ট রক্ষ! ভিক্ষ। করি । 

১৩ । যেসকল দেবত| সত্যন্মভাঁব সুর্য ও মিত্র ও বকণের কার্যোর 

সময় উপস্থিত থাঁকেন, তাঁহার! আমাদিগকে সৌভাগ্য ও লোকবল ও গীঁতী 
ও পুণ্যকর্মা দাঁন ককন ও বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ ককন। 

১৪। কি পশ্চিমদ্িকে, কি পুর্বর দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, 
লু্্যদেব অমাদিগের সর্বপ্রকার শ্রীবদ্ধি বিধান ককন। আমাদিগকে দীর্ঘ" 

পরমাযুঃ প্রদান ককন। 

শা শী পিপি 

৩৭ সুক্তি। 

ভৃর্য্য দেবত। অভিতপা। খষি। 

১ হে পুরোহিতগণ ! যে সুর্ধ্যদের মিত্র ও বকণকে দেখিতে পানি, 

বাহার দীপ্তি অতি উচ্দ্ুল ; যিনি দূর হইতে সকল বস্ত্র দৃষ্টি করেন, ধিলি 
,দ্েবতাদিগের বংশে জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি নকল বস্তু পরিষ্কার করিয়! 

দেন, যিনি আকাশের পুত্রম্বরূপ, সেই সুধ্যদেবকে নমস্কার কর; পুর 
কর, স্ব কর। 

২। নেই যে সতাাক্য(১) আকাশ এবং দিব যাহাঁকে অবলম্বন 
করির] বর্তমীন আছে, বিশ্বতুবন এবং প্রাণিবর্ণ যাহার আশ্রিত, ধাহাঁর 

প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং স্ু্ঘ্যদেব উদয় হইতেছে, 
দেই সত্যবাঁক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে। 

(১) মৃলে “লত্য উক্তিঃ” আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্ণ, 
বটি ও ভূর্য্য ও বিশ্বভৃবনের অবলম্বন । 

১৪৬৩. 



৭ অষ্টক, ৮ অধ্যায় ।] খথেদ সহিত | [ ১০ মণ্ডল, ৩৭ সৃক্ত। 

৩। হে সৃর্যযদেব! যখন তুমি বেগবান ঘোঁটক রথে যোজনা পুর্্বক 
আকাশ পথে গমন কর, তখন কোঁন ও দেবরহিত জীব তৌমাঁর মিকটে 

আসিতে পাঁয় না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতিঃ 

তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপূর্ক তুমি 
উদয় হও। 

৪। হে হৃর্ধ্যদেব! যে জ্যোতির দ্বার! তুমি অন্ধকার নট কর 
এবং যে কিরণের দ্বার! সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারায় 

আমাঁদিগের সর্ধপ্রকার দরিদ্রেতা ন্ট কর, আঁমাদিগের গাপ ও রোগ 
 দুংস্ৰগ্র দুর কর। 

৫। ছে ন্থ্যাদের ! তুমি অক্রিষ্টভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ 
রক্ষণ! করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তুমি প্রাতঃকালের হোম হইলে উদয় 
হও । হে সূর্য্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি, তখন 

যে দেবতাগণ আমাদিগের ষঙ্জ সফল করেন । 

৩। দ্যাঁকাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইজ এবং মকত্গণ আঁমাদিগের 

আহ্বাঁনবাক্য শ্রবণ ককন। কৃর্যোর কূপ! দৃষ্টি থাকিতে আমর যেন 
চুঃখভাগী ন। হই। আমর! যেন দীর্ঘজীবী হইয়| বৃদ্ধা বস্থ] পর্যন্ত সৌভাগ্য- 

শালী থাঁকি। 

৭ | হে ধন্ধুবর্গের সকাঁরকাঁরী সূর্ধ্যদের ! যেমন তুমি দিন দিন 
উদয় হও, আমর যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন 

করি, যেন প্রত্যহ্ছই নীরোঁগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিরৃত হইয়া তোমার 

নিকট কোন দোষে দোষী ন1 হইয়া! তোমার দর্শন পাই। হেন আমর! 

চির্জীবী হইয়! তোমার দর্শন পাঁই। 

৮। হে সর্বত্রদৃর্িকারী স্ুধ্য ! তুমি বিপুল ত্যোতিঃ ধারণ কর, 
তোঁমাঁর দীপ্তি উজ্ভ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর | যখন তোমার সেই 
মূর্তি আকাঁশের উর্ধদেশে আরোহণ করে, আমর! যেন জীবন্ত শরীরে ভাহ 
নিত্য দর্শন করি । 

৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাঁশ পায়, 

আঁবার প্রতি রাত্রে অন্ধাকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধধন হয়, হে পিক্গলবর্ণ কেণধারী 

৯৪৬৪ 



আষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খরনেদ সংছিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৩৮ সৃজ । 

্ পর ২০৭ ৮ _ু 2০ পি ২১ স্পা শিপন পপ পি 

্্য ! তুমি তোমার দেই চমতকার পতাকা লইয়1 দিন দিন উদয় হও, 
আঁমরাঁও যেম কোঁন দোষের দোষী ন| হইয়| উহার দর্শন পাই | 

১০! তোমার দৃর্টি আমাঁদিগের কলাঁণ ককক, তোমাঁর দিবস ও ' 

তোমার কিরণ, তৌঁমাঁর শীতলত্ব ও তোঁমার উত্তাপ কল্যাণকর হউক, 
জামর গৃহেই অবশ্থিতি করি» ব| পথেই যাঁত্র! করি, সর্বদ1 তাহা কল্যাণ 

ককক। হে সূর্য্য ! বিবিধ সম্পত্তি আমাদিগকে বিতরণ কর । 

১১। হে দেবগণ ! আঁমাদিগের অধিকাঁরভূক্ক যে ছুই প্রকাঁর শ্রীশি- 

বর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা পৃখী কর। সকল 
প্রীণীই আহার ককক, পাঁন ককক, হৃউপু, বলিষ্ঠ হউক এবং আঁমাদিগের 

সংমর্গে তাহার! অবিচ্ছিন্ন সচ্ছন্দতা লাভ ককক। 

১২। হে পনসম্পন্ন দেবতাঁগণ ! কথায় হউক, ব1 মানসিক ক্রিয়- 

দ্বারা হউক, যাহ] কিছু অপরাধের কার্ধ্য আমরা দেবভাঁদিগের নিকট 

করিয়। থাকি, উহার পাপ তোঁমরা সেই ব্যক্তির স্কন্দে আরোপিত কর, 

যেব্যক্কি দাঁনধন্মে বিমুখ এবং কেবল আঁমাঁপিগের অনিন্ট কামন| করে। 

৩৮ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত৭ | মুক্ষবীন, ইন্দ্র ধষি | 

১। হেইন্্র! এই যে সংগ্রাম, যথায় যশোলাত হুইয়। থাকে, যথায় 

প্রহার প্রতি প্রহার চলিতে থাকে, তুমি তথায় বীরমদে মত্ত হইয়| চীৎ- 

কার কর এবং শত্রর নিকট বিজিত গাভীদিগকে বন্টন করিয়া দাও। এদিকে 

দ্বীপ্যমাঁন বাণসমূঙ্থ প্রবল শক্রদিগের উপর পতিত হইতে থাকে, সেই 

ব্যাপাঁর দর্শনে তাঁবৎ লোক হতরুদ্ধি হইয়| যাঁয় । 

২। অতএব হে ইন্দ্র ! প্রচুর ধনধ।ন্য ও গাঁভীদ্বারা আমাদিগের 

গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শত্রু! তুমি জয়ী হইল আমরা যেন তোমার ক্বেহের 

পাত্র হই। আমর] মনে যে ধন কামনা করি, তাৎ! আমা(দ্রগকে দান 

কর। 
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৭ অষ্টক,৮ অধ্যায়। ] খাগ্াদ সংহিত।। [১০ মণ্ডল, ৩১ হু | 
তল ০০০৭ ০০ লু মে তে ০০০ ্প্ 

৩। ছে বনুতর লোকের ভ্ততিভাঁজন ইঞ্জ! আর্ধা জাঁতিয়ই হউক, বা 
দাম জাঁতীয়ই হউক(১), যে নেহ দেবরহিতলোঁক আঁমাঁদিগের সঙ্গে যুদ্ধ 

করিবাঁর বাঁসন1 করে, সেই সকল শক্র যেন অকুেশে আমাদিগের নিকট 

পরাজিত হয় । তোমার প্রসাঁদে আমর যেন তআঁহাঁদিগকে যুদ্ধে নিধন 

করি| 

৪1 যাঁকে অণ্পংলীকেও পুজ| করে, বহুতর লোকেও পুজ|! করে, 

যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হইয়। উত্তম উত্তম বস্তু জয় করিয়! লয়েন, বিন 

যুদ্ধে স্ীন করেন এবং সর্বজনের নিঞ্ট বিখ্যাঁতকীর্তি হয়েন, আশ্রয় পাই- 

বার জনা আমরা সেই ইন্দ্রকে আমাঁদিগের প্রতি অনুকূল করিতেছি । 

৫ | হেইন্র! তুমিই তোমার ভক্তদিগকে উৎসাহঘৃক্ত ক্র, তৌনাকে 
আবার কে উৎসাহিত করিবে? আমর! জানি, তুমি আপনিই আপনার 
বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ । অতএব কুৎসের হস্ত হইতে আত্বমমোচন কর 

এবং এই স্থানে এম। তোম।র মতব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধান সহ্য 

করিতেছে । 

৩৯ সুক্ত। 

অশ্বিদ্ধয় দেবত। | যেষবনাম্ীনববী খষি | 

১) হে অশ্বিদ্ধয়! তোঁমাঁদিগের যে সর্বাত্রবিহারী নুগঠন রথ আছে, 
যে র্থকে উদ্দেশপূর্র্বক আহ্বাঁন কর যক্তমাঁন ব্যক্তির পক্ষে রাঁত্রি দিম 
কর্ণব্য ; আমর! ক্রমাগত সেই রখেরই নাঁম করিতেছি, যেমন পিতার নাঁম 

করিতে আনন্দ হয়, তদ্ধেপ উহার নামে আনন্দ হয়। 

২। আমাদিগকে মধুর বাঁক্য উচ্চারণ করিতে প্রত্বত্ত কর, আঁমদিগের 
কর্ন সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করিয়! দাঁও, তাহাই আমর কাঁমন। 

করি । হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশমিত ধনের ভাগ আমাদিগকে দাও । 

যেরূপ সোঁমরল প্রীতিপ্রদ্র হয়, আমাদিগকে যজমাঁনদ্রিগের নিকট 
তদ্রপ প্রীতি ভাঁজ করিয়। দ'ও। 

(১) মুলে “দাঁসঃ আর্ধাঃ ব।” আঁছে। অর্থাৎ অনার্য আদিমবাসীগণ, 

অথব| দেবতত্ভি বিরত আর্ধ্য শক্রই হউক। 
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ধঅষ্টক।৮ অধ্যায় |] খরথেদ সংভিতা। [ ১০ মণ্ডল, ৩৯ হৃত্ত। 

৩। পিতৃভবনে একটা স্ত্রীলোক রৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তোমার 

তাহার সৌভাগ্য স্বরূপ তাঁহার বর আনয়ন করিয়] দিলে । যাঁহাঁর চলৎ- 

শক্তি নাই, অথব] যে অতি নীচ, তৌমর! তাহাঁরও আশ্রয়স্থরূপ, তোঁমা- 

দিকেই অন্ধের ও দুর্ঘবলের ও রোগের জ্বালায় রোঁকদ্যমাঁন ব্যক্তির চিকিত” 

সক বলিয়| লেকে উল্লেখ করে। 

৪। যেমন পুরাতন রথকে কেহ নুতন করিয় নির্মাণপুর্ব্বক তন্বার গতি- 

বিধি করে, তদ্রুপ তোমরখ জরাজীর্ণ চ্যবন খষিকে পুনর্ধার যুব করিয়| দিয়া- 

ছিলে। তোমারাই তুগ্রপুন্্রকে জলের উপর নিরূপদ্রবে বহন করিয়! তীরে 
উত্তীর্ণ করিয়! দিয়াঁছিলে | যজ্ঞের সময় তোঁমাদিগের দুজনের মেই সমস্ত 

কার্য বিশেষরূণপে বর্ণনা করিবার যোগ্য । 

৫। তোঁমাদ্িগের সেই সমস্ত পুর্বতন বীরত্বের কার্ধা আঁমি লো কর 

নিকট বর্ণন! করিতেছি। তদ্ধযতীত, তোমার ছুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎমক, 

সেই নিমিত্ত তোমাদিগের আশ্রয় পাইবার আঁশয়ে তোঁমাদিগকে স্তব 
করিতেছি | হে নাসত্যদ্ধয়! আমি এই রূপে স্তব করিতেছি, যে যজমাঁন 
তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেক| 

৩। হে অশ্বিদ্ধয়! এই আমি তোমাঁদ্িগের দুজনকে ডাঁকিতেছি, শ্রবণ 
কর। যেরূগ পিতা পুভ্রকে শিক্ষা দেয়, তদ্রপ আমকে শিক্ষা দাও, 

আমার কেহ আঁপ্তবন্ধু নাই, আঁমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুন্ব মাই বৃদ্ধি 
নাই। আমার কোন দুর্গতি উস্থিপত হইবাঁর অগ্রেই ছুর্গতি দুর কর । 

৭| শুন্ধাব নামে পুঁকমিত্র রাজার যে কন্য! ছিল, তোমর! রথে করিয়! 
তাঁহাঁকে লইয়। বিমদরের সহিত বিবাঁহ দিয়াছিলে। বধিমতী যখন তোঁমা- 

দশকে ভাঁকিলেন, তাহা! তোমর| শুনিয়াছিলে। তোমরা সেই নারীর 
প্রসব বেদন! দুর করিয়! সুখে প্রলৰ করাইয়াছিলে। 

৮। কলি নাঁনক যে স্তোত1 জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমর1 তাঙ্ছাকে 

পুনবর্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে 
কূপের মধ্য হুইতে উদ্ধাব করিয়াঁছিলে। তোমরাই ভিন্নপদ! বিষ্পলাকে 
লৌহের চরণ দিয়! তৎক্ষণাৎ চলৎশক্রিবিশিষট| করিষাছিলে । 

৯। হবে অভিলধিত বস্তুবর্ষণকাঁরী আশ্বদ্বয় ! রেত নামক ব্যক্তিকে 
যখন শক্রগণ মৃত প্রায় করিয়! গুহার মধ্যে রাখিয়। দিয়াঁছিল, তোমরাই 
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এ জষ্টক, ৮অধ্যায়।] খাদ সংহিত|। [১০ মণ্ডল, ৩৯ স্াক্ত। 

তাঁহাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াঁছিলে। অত্রি খষি যখন সপ্ত বন্ধনে 

বন্ধ হইয়! জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াঁছিলেন, তখন তৌমারাই সেই 
অগ্নিকুণ্ড তাঁছাঁর নিরপদ্রবস্থানতুল্য করিয়! দিয়াছিলে। 

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদৃ নামক রাঁজাকে অপর নবনবতি 

ঘোঁটকের সহিত একটি চমত্কঝাঁর শুভ্রবর্ণ ঘোঁটক দিয়াঁছিলে। এ ঘোঁটিক 
বিলক্ষণ তেজন্বী, উহাকে দেখিলে শক্রসৈন্য পলায়ন করে, উহ! মনুষ্য- 
দিগের মিকট বহুমুলা ধস্বক্ূপ, উহার নাঁমে আনন্দ হয়, উহাকে দেখিলে 
মনে মুখ জাম্যু। 

১১। ছে ক্ষয়রহিত রাঁজদ্বয়! তৌমাঁদিগের হুঙজনের নাম কীর্তনে 

আনন্দ হয়, তেমর| পথে যাইবাঁর সময় তোমাঁদিগকে ঢতুর্দিক হইতে সকলে 

শব করে, তোঁমর1 যদি পত়ীসমেত কোন বাক্তিকে তোঁমাদিগের রথের 

অগ্রভাঁগে সংস্থাপন পুর্রক আশ্রয় দাঁন কর, তাহাকে কোন পাঁপ, কোন 

দুর্গাতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে ন|। 

১২। হে অশ্িদ্ধ়! খতু নামক দেবতার। তোমাপিগের যে রথ প্রস্তুত 

করিয়| দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উধ! শাবিভুতি 

ইয়েন এবং নূর্ধ্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্র জন্মগ্রংণ করে, মন 

অপেক্ষাঁও সমধিক বেগশাঁলী সেই রথে আঁরোহুণপূর্ধক তোমর1 আগমন 

কর । 

১৩1 হে অশ্বিদ্ধয়! তোমর সেই রথে আরোহণপুরর্বক পর্বতে যাই- 

বাঁর পথে গমন কর; শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাঁতিকে পুনর্ার ছগ্ধব্তী করিয়া 
দাও । তৌঁমাদিশের এপ্রকাঁর ক্ষমত যে; যে বর্তিক1! রক্রে গ্রাসে পতি 

হইয়/ছিল, তোমর! নে বর্তিকাকে উহছার মুখগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। 

১৪। যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে(১), তদ্রুপ ছে অশ্বিদয় 

তৌঁমাগিগের জন্য এই ভ্তব প্রস্তুত করিলাম। হে রূপ জামাঁতাঁকে কন্যা 

দিবাঁর নময় তাঁকে বলন ভূষণে অলন্কৃত করিয়া সশ্রদীন করে(২), তদ্ত্রগ 

এই ভ্ভবকে আঁমি অলঙ্কৃত করিয়।ছি। যেন নিত্যকাঁল আঁমাদিগের পু্রপৌত্র 

গ্রতিষিত থাকে। 
______ 

(১) ভূগুলস্তানগণ রথ নির্্দীণ করিত, তার উল্লেখ পূর্বেই পাইয়াছি। 

(২) কন্যাকে বিৰাছের লয় অলক করিয়া অর্পণ কর বায় । 



৭ আষ্টক, ৮ অধ্যায় । ] খণেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৪০ ভুক্ত । 

৮৮৮টি শি পাতি শ শাক পি পপ পপ 

৪০ স্মুক্ত। 

অশ্বিদ্বয় দেবত1 | যেোষ। খষি(১)। 

১। হে কর্মসমূহের উপদেশকাঁরী অশ্শিদ্ধয় ! ভোমাঁদিগের একাগু রথ 
যখন প্রাতিঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করিয়। 

লইয়! যায়, তখন সেই সমুজ্জ্ল রথকে কোঁন যজমাঁন আপনার যজ্ছের 

সাফলা সম্পাদন করিবার জন্য স্তব করে? তোমাদিগের সেই রথ কোথায় 

যায় ?। 

২) স্থেঅশ্শিদ্বয় ! তোমর। দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতি- 

বিধি কর? €োঁথাঁয় ব! কালযাপন কর ও যেরূপ বিধব] রমণী শয়নকাঁলে 

দেবরকে সমাদর করে(২), অথব] কাঁমিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞ- 

ছলে তদ্রপ লমাদরের সহিত কে তোঁমাদ্িগকে আহ্বান করে? ॥ 

৩। তোমরা যেন বৃদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোমাদিগের নিদ্রাভঙ্গের জন্য 

ফেল প্রাতঃকালে স্তুতি পাঠ কর! হুইয়াছে। প্রতিদিন তোমর] বজ্ঞ পাইবাঁর 

জন্য বাহাঁর ভবনে যাইয়] থাঁক? কান্ছার পাঁপ ধহস করিয়] থাক? হে কর্মে 

উপদেশকা রীদ্বয় ! কাহার যঞ্ডে ছুটী রাজ পুত্রের ন্যার যাঁইয় থাক ?। 

৪। যেরূপ বাঁধের] বৃহৎ বৃহ মৃগদিগকে(১) বাঞ্চ|! করে, তদ্রপ 

(তাঁমাদিগকে আমি দিন রাত্রি যজ্জের দ্রেব্য লয়! আন্বান করিতেছি । 

টু লিলি লিউ ইল 

09) কক্ষীৰাঁন খধির কন্য। ঘোষ] কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়ায়, ভাহার বিবাহ হয় নাই? 

পরে অশ্বিদ্বয় তাহার রোগ ভাল করিয়! দিলে, তিনি পতিলাত করেন, তাহ ১। ১১। ৭ 

খকের টীকায় বল। হইয়াছে, সেই যোঁষা এই নজর খার্ষ । ধোষ। নামে প্রকৃত 

কোনও নারী ছিলেন কি নব লশ্দেহছ, যোষাকর্তৃক এ তৃক্ত রচিত, ভাহ। বোধ হয়না, 
ভাহার গ্ণ্প অবলম্বন করিয়। এৰং ভশ্বিদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য গণ্প অবলম্বন করিয়া 

এই স্ৃত্ রচিত হইয়াছে, স্থৃতর1ং ঘোষাঁবই নাম এই সৃক্জের ঝষিস্ছলে সমিবে শিত 
ইয়াছে। ১1 ১১২ ও ১। ১১৭ হৃক্তের টীকায় অশ্বিদিগের সম্বন্ধে অনেকগুলি গম্প 
বিরঙ ছইয়াছে, সে গুলি পুনরায় এখানে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা নাই । 

(২) এন্দ্খরা বোধ হয়, বিধৰাঁর অলঙ্চরিত্র অবলম্বন কর) প্রকা্টিত হইতেছে 
না, শ্বামির মৃত্যুর পর বিধবা ন্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথাঁই ৰোধ হয় 
লিখিত হইতেছে। মন্থ ৯। ৬৯৪ ৭৭ দেখ | পিতবর 7১০; এই মত গ্রহণ 

করিয়াছেন । 111%৫670650%5 ৫ 616 41876, 0, 38. 

(৩) বলে “ স্বগাবাঁরণ।” আছে। ইহার অর্থ কি হভ্তী? ব্যাঁধগণ কি হস্তী ধরিত )। 

১৪৬৯ 



৭আষ্টক,৮ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা। [১০ মণ্ডল, ৪০ ভুত |. 

হে উপদেশকাঁরীদয়! কালে কালে তোঁমাদিশের উদ্দেশে লোকে হোঁম 

করিয়। থাঁকে, তৌমর1৪ লোঁকদিগের নিকট অন্ন বহন করিয় লইয়| যাঁও, 

» কারণ তোমর| তাঁবৎ কল্যাণের অধিপতি । 

৫ হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্ধয়! আমি রাজকন্যা! ঘোঁষা, 

আমি চতুর্দিকে গমনপুর্ব্বক তোমাঁদিগের কথাই কহি, তোঁমাঁদিগের বিষয়ই 

জিজ্ঞসা করি। কি দিন, কিরাঁত্রি আমার নিকটে তোমরা অবস্থিতি কর, 

রখারুঢ় ও ঘোঁটকসম্পন্ন আমার ধে ভ্রাতুম্ুত্র তাহাকে দমন করিয়া রাঁখ। 

৩১) হে কবিদ্য়! তোঁমর| রথের উপর আরোহণ করিয়াছ)। হে 

অশ্িদ্ঘয়! ভোঁমর| কুৎসের ন্যায় রথে আরোহণপুনর্বক স্তবকাঁরীব্যক্তির 

ভবনে গ্রমন কর, তোঁমাদিশের যে মধু আছে, তাহ! এত প্রচুর, যে মক্ষিকাগ" 

মুখে গ্রহণ করিতে থাকে। গে রূপ কোন নারী ব/1ভচারে রত হয়($) তদ্রগ 

মক্ষিকাঁগণ তোমাঁদিগের মধু গ্রহণ করে। 

ন। হে অশ্শিদ্ধয়! তোঁমর তৃজ্ঞু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার 

করিয়াছিলে, তোমরা বশ নামক রাঁজাঁকে এবং অত্রিকে এবং উশনাঁকে উদ্ধার 

করিয়াঁছিলে। যে ব্যাক্তি দাতা, সেই তোঁমাঁদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়ঃ তোমা- 

দিগের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া! যায়, আমি তাহাই কাঁমন1 করি। 

৮। ছে অশ্থিদ্য়! তোমরাই কৃশ নাঁমক ব্যক্তি এবং শ্বৈযুব এবং 

তৌমণদিগের পরিচর্ষ্যাকারীব্যক্তি এবং বিধবাঁকে রক্ষা করিয়াছিলে । 

তৌঁমরাই যজ্ঞকর্ত|ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়! দাও, তখন ৫েই 

মেঘ শব্দ কঠিতে করিতে সাত মুখ উদবাইনপূর্ববক বৃষ্টি বর্ষণ করে । 

৯1 আঁমি ঘোঁঘ], আমি নাঁরীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়! সেংভাগ্যবতী 

ছুইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ব বর অলিয়াছে। তোমর! রৃফি- 

বর্ষণ করাতে তাহার জন্য শস্যাঁদি উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগণ নিম্নভিমুখ 

হুহয়। ইহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে । ইনি রোঁগশৃন্য এ সকল সুখতোগ 

করিবার উপযুক্ত সামর্থ ই'হার জন্মিয়াছে। 

১০। হে অশ্রিদ্বয়! যে সকল ব্যস্তি' আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য 

রোদন পধ্যন্ত করে, বনিতাঁদিগকে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে 
রি 

(8) মুলে “ নিস্কৃতং নদ ষোঁষণ' আছে । এই মণ্ডলের ৩৪।৫ খের টীক] দেখ । 

** 060 



৭ ভাইক,।৮ অধ্যায়।] গ্রথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৪১ নুক্। 

নুদীর্ঘকাঁল লিজ বাহ্দ্বারা] আলিঙ্গন করে এবং সন্তাঁন উৎপাঁদনপূর্বক 

পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই অমন্ত বনিতাগণ গদ্ধির 

আলিঙ্গনে নুখী হয়। 

১৯) হে অখিদ্বয়! তাঁহাঁদিগের সেই সুখ আঁমি অবগত নছি। 

তোঁমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর, অর্থাৎ যুঝান্বামী ও 
যুবতীন্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তাহ! আমাঁকে বুঝাইয়! 

দাঁও। হে অখ্িদয়! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমম করি, 

ইহাই আমার কামন1| 

১২। হে অন্ুসম্পন্ন,ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্ধয় ! তোঁমর। উভয়ে আমার প্রতি 
সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হউক। তোঁমর! উভয়ে 

কল্যাণ বিধাঁনকর্ত।, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আঁমর| যেন পতি- 

ঘৃছে গমনপুন্বক পতির প্রিয়পাত্র হই। 

১৩। আর্মি তোমাদিগকে স্তব করিয়। থাকি, অতএব তোমরা 

আমার প্রতি সন্ভষ্ট হইয়। জামার পতির তবনে ধনবল ও লৌকবল বিধান 

কর। হে কল্যাণ বিধাঁতাদ্য়! আঁমি যে তীর্থে (অর্থাৎ ঘাঁটে) জল পাঁন 
করি, তাহা সুবিধায়ুক্ত করিয়! দাও। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে 

যদি কোন দুষউ!শয় বিদ্ম করে, তবে তাহাঁকে বিনাশ কর। 

১৪। হে প্রিয়দর্শন অখ্িত্বয়! হে কল্যাণ বিধাতিঘয় ! অদ্য তোঁমর! 

কোঁথায় (কান ব্যক্তির ভবনে আঁমোঁদ আহ্বান করিতেছ? কে তোমা" 

দিগকে আবিদ্ধ করিয়া রাখির়াছে? কোন্ বুদ্ধিমান যজনাঁনের গৃহে তোমরা 

গমন করিয়া? 

৪১ সুতা । 

অশ্বিদ্বয় দেবতা সুহত্ত ধবি। 

১। ছে অশ্বিদ্বয়! তৌমাঁদিগের উভয়ের সাধারণ একথানি রথ আছে, 
যাঁহ'কে বিস্তর লোৌকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যাহ! তিন খালি চত্রের 

উপর যজ্ছে যজ্ছে গমন করে। যাহা! সর্বত্র বিচরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সুলম্পন্ন করে। 

আমর! প্রতিদিন প্রভাত কালে শুরোচিত স্তবের ঘ্বারাঁয় সেই রথকে আহবান 
করিতেছি। 

১৪৭১ 



৭ আষ্টক, ৮ অধ্যায়। ] খণ্েদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৪২ তৃজ | 
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২। হেনাসত্যৰ্য় ! হে অশ্বিদ্ধয়! তোনাঁদিগের মে রথ প্রতঃকালে 

ধোজন1 কর হয় এবং প্রাঁতঃকাঁলে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমর! 

সেই রখে আঁরোহুণপুর্ধক যজ্ঞ কর্বীব্যক্তিদিগের নিকট গনন কর 

এবং তোঁমাজিগকে যে স্তব করে, তাহার হোঁতৃপ্রিবো্টিত যজ্ঞে গমন 
কর। 

৩। হে অশ্দিদ্বয়! আমি নুহস্ত, আমি মধু হস্তে করিয়া শধর্ষার কাঁ্ধ্য 

করিংতছি, আম্তার নিকটে আগমন কর । অথবা অগ্রিধ, নামক যে বলিষ্ঠ- 

পুরোহিত দান করিতে উদ)ত হইয়াছে, তাহার নিকট আগমন কর, যদি 

তোমরা অন্য কোঁন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্জছে গমন করিয়া! থাক, তথাপি 

আমার তৰনে মধুপান করিতে আগমন কর। 

৪২ স্ৃক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা | কৃষ্ণাখ্য খষি। 

১। যেমন ধর্ধারী বাঁণক্ষেপকারীব্যক্তি অতি নুন্দর বাণ ক্ষেপণ 

করে, ভজরপ তুমি ইন্দের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করিতে থাঁক, অতি 

পরিষ্ধীর ও অলহৃত করিয়] অ্তব প্রয়োগ কর, হে বৃদ্ধিমানগণ ! তোমার 

সহিত যে স্পর্ধী করে, এমনি স্বতিবাক্য প্রয়েগ করিবে, যে সে পরাজিত 

হর, হে স্তৃতিকারী! ইন্্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর । 

২। ছ্ছেজ্্রতিকণরী ! যেমন দোহন করিয়! গাভীর নিকট হইতে নি 

নিজ প্রয়োজন সাধন করে, তদ্প বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্র্বার| নিজ প্রয়োজন 

সিদ্ধ করিয়। লও। স্ততিযোগ্য উন্দ্রকে জাঁগরিত কর। যেমন ধনপূর্ণ 

পাঁত্রকে লোকে নিম্বমুখ করিয়া তদন্তর্গত ধন ঢালিয়| লয়,তদ্রূপ বীর ইন্দ্রকে 

কামন! লিদ্বির জন্য অনুকুন কঠিয়! লও । 

৩। হেইঈন্্র! তোমাকে কেন “ভেংজ” এই নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি 

দাঁড়! বলিয়াই তোমাকে এ নাম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি লোককে তীক্ষ 
অর্থাৎ তেজন্থী করিয়] দাও, অতএব আমাকে তীক্ষুকর| হেইন্্র! আমার 

বুদ্ধি যেন কর্মকাঁধ্ক বিষয়ে নৈপুথ্যযুক্ত হয়। যাহাতে ধন উপার্জন কর 

ভাগ্যে ঘটে, আঁমাঁর এই একার শুভাঁদৃষট কিয়! দাও। 
ধু. ৯ স্ি 



আটক. ৮ অধ্যাফ |] ধর্থেদ সংহিতা। [১* মণ্ডল, ৪২ ছৃক্ত | 

7 শী ীিশেশ বাশি শিট 

২ শাহি হি শি রি মেঃ ইত ১ ০ ১০০০০ ০০৯০ 

৪। হেইন্দ্র! লেকে যখন যুদ্বস্থলবত্তঁ হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার 

নাম লয়। যেষযজ্ঞকাঁরী ইন্দ্র তাহার সহযোগী হয়েন। আর যে তাহার 

জন্য সোম প্রস্তত না করে, তিনি উহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাঞ্চী করেন 
ন। 

৫। যে অন্নসম্পন্নব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর পেঁমরস প্রস্তৃত করে 

এবং যেমন ধনাঁচ্য লোকে গে অশ্ব গুভৃতি পশু ধন বিতরণ করে, তদ্দরপ 

যে তীহাঁকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইজ্জ তাহার সহায় হয়েন এবং তাঁহার 

শক্রগণ বলিষ্ঠ ও বছুদৈন্য পরিবূত হইলেও তিনি উহ্থাদিগকে শীঘ শীন্্ 
পৃথক করিয়া দেন এবং তিনি রৃত্রকে বধ করেন । 

৬। যে ইজ্জকে আমর] স্তন করিলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আঁমদিগের 

কান! পুর্ণ করিয়াছেন । শত্রু ই হার নিকট হইতে দুরে পলায়ন ককক। 
শক্রর দ্রেশের তাবৎ সম্পত্তি ইহার করভলগত হউক । 

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তৌঁমাঁকে ডাকে । তোমাঁর যে ভয়ানক 
বন়্ আছে, তদ্্ার। নিকটের শত্রুকে দুর করিয়। দাঁও | হেইন্্র! আমাকে 
যবপূর্ণ গাতীযুক্ত সম্পত্বি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে, তাহার স্তূতিকে 
রত্ব ও অন্নপ্রসবিনী কর। 

৮1 প্রথর মোঁমরূসগুলি বুল ধাঁরাঁতে মধুর রস বর্ষণ করিতে করিতে 
যখ ইজ্জ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সৌঁমরসদাতাঁকে কখনই 

কাঁরণ করেন না, কখনই বলেন না, যে (শাঁর না) বরং সোমরস প্রস্ততকারী- 
ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলধিত বস্তু প্রান করেন । 

৯) যেমন দ্যুতক্রীড়ানিরতব্যক্তি যাঁছার নিকট হাঁরিয়াঁছে, তাহাঁকেই 
ক্রীড়াঁকাঁলে অন্বেষণপুর্ববক হারায় দেয়, তদ্ধপ যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র 
সেই শত্রকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভন্তবাক্তি দেবপূজাঁতে ধন ব্যয় 

করিতে কুপণতী। না! করেন, ধনবাঁন ইন্দ্র তাকেই ধনী করেন। 

১০1 কষ্টকর দারিদ্রছুঃখ হইতে আঁমর1 যেন গাভীদিগের দ্বারা 
উত্তীর্ণ হই । হে পুঁকহৃত ! আমর! যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিব্ত্তি 
করিতে পাই। আমরা! ঘেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নির্জ 

বলপ্র ভাবে বিস্তর মম্পর্তি জয় করিতে পারি। 

১৪৭৩ 



৭ঙ্ক, ৮ অধ্যায়।] হাথেদ সংহত । | ০৬ শ৬০।) ০৩ হত | 

১১। বহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দ্িকে পাঁপাত্মা 

শত্রর হত্ত হইতে রক্ষা ককন। ইন্দ্র পূর্ব দ্রিকে এবং মধ্যভাগে আমা- 

দিগকে রক্ষী ককন। তিনি আঁমাদিগের সখ, আমর] তাঁহার সখ) 

তিনি আঁমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন । 

৪৩ মুক্ত । 

খবি ও দেব্ঙ। পূর্ব । 

১। আমীর স্তবগুলি সকলে মিলিত হুইয়1 ই্্রকে উদ্দেশপূর্ববব 
সব করিয়াছে, তাহীর! সকলই লাভ করাইতে পারে, যেমন নারীর 

মিজের স্বাধীকে আলিঙ্গন করে, তদ্্রপ স্ততিগণ সেই শুদ্ান্মতাব- 

দাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাইবাঁর জন্য তাহাকে আলিদন করিতেছে। 

২। হে ইন্দ্র! তোমার দিক হইতে আঁমার মন অন্যত্র বায় নাঁ। 

আমি তোমারি উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি । রাঁজ। 

যেমম নিজ ভবনে, তন্্রপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর | এই সুন্দর 

সোম হইতে তোমার পাঁনকার্ধ্য সম্পন্ন হউক। 

৩। ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নীভীব হইতে রক্ষা করিবাঁর জন্য আঁমাদিগের 

চতুর্দিকে অবস্থিতি ককন | সেই ধনদাঁত ইন্জ সকল ধন ও সকল সম্পত্তির 

ভরধিপতি | দেই যে কাঁমনাঁবর্ষণকারী তেজন্ঘী ইন্দ্র, ভাঁহারই আঁদেশে এই 

সপ্তসিদ্ধু লিঙ্নদ্িকে বহমান হইয়| অন্ন বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থ, শসোর 

উপচয় করিতেছে । 

81 যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধাঁরী রক্ষকে আশ্রয় করে, তদ্রগ 

আঁমন্দ্বর্ষণকাঁরী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইজ্জকে আশ্রয় করিল । সেই সোঁম- 

রসের তেজের দ্বার তাহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠিপ। তিনি মনগষ্যদিগকে 
উৎকুষ্ট জ্যোতি দঁন কৰকন। 

৫। দৃযুতক্রীড়াকারীব্যক্তি থেমন ত্রীড়াঁকাঁলে আঁপনাঁর বিজেতাকে 

আন্ববেষণপুররবক পরাস্ত করে, তদ্্রপ ইঞ্্ বৃষ্টিরোধকারী নুর্ধ্যকে পরাতৰ 
বরেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালি! কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেহই তোমার 

সেই বীরত্বের অনুরূগ কার্ধয করিতে পারে নাই। 

১৪৭৪ 



1 ভাটক) ৮ অধ্যায়] ধণ্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৪৩ ভৃক। 

৬। ধমদাত1 ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্তমান আঁছেন। অভিলাষ 

সিদ্ধিকারী ইজ্্র সকলেরস্তবেই অবধান করেন । আহার মোমযাঁগে ইন্দ্র 
প্রীতি লাভ করেন, সে প্রথর সোঁমরসের দার যুদ্ধাঁতিলাষী শক্র্দিগকে 
পরাস্ত করে । 

৭1 যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলগ্রবাঁহগণ 

হদে যাঁইয়! পড়ে, তদ্রপ সোঁমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থনে 
শপ্ডিতগণতীহার তেজের বৃদ্ধি করিয়া! দেন, যেরূপ দ্বগীয় বাঁরিপাতিসহ- 
কাঁরে ₹টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে । 

৮1 যেরূপ একটা বৃষ কুপিত হইয়া আঁর এক রষের প্রতি ধাবিত 
হইতেছে দেখ যাঁষ। তদ্রুপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হইয়| আঁপনার 

আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন) যে ব্যক্তি সোঁমযাঁগ করে, অকা- 

তরে দাঁন করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিকে দেখিয়1 

(নদ1ত1 ইন্দ্র জ্যৌতিঃ দাঁন করেন। 

৯ ইজ্্রের বজ্র তেজের সহিত উদয় হউক, যজ্ঞের কথ| যেরূপ 

ূর্ঘকাঁলে, তদ্রুপ একাঁলেও হইতে খাঁকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্ম্বল হইয়া! 

পরিষ্কীর আলোক ধ1রণপুর্ব্ক শোভাযুক্ত হউন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্তা! 

নর কু্যের ন্যায় শূত্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হউন । 

৯ 1'১১। পুর্ব সুক্তের দশম ও একাদশ খকের সহিত এক । 

৪৪ সৃক্ত | 

ইন্দ্র দেবতা ৷ কৃঝ ধষি। 

১। যে ইন্দ্র দেখিতে স্ুলকাঁয়, অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্র্ষ 

[লের দ্বার আঁর সমস্ত বলশাঁলী পদার্থকে হীনবল করিয়! দেন, সেই ধনা- 
পতি ইন্দ্র রথে আরোহণপুর্ধক আমোদ করিবাঁর জন্য আগমন ককন। 

২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোঁমাঁর রথ শ্ুগঠন, তোমার রথের দুই অশ্ব 

(শিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্ঞ রহিয়াছে; হে প্রভু! এই মূর্তিধারণপুর্ব্বৰ 
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প অষ্টক) ৮ অধ্যাঁয়। ] খ্বাগেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ৪৪ স্মৃক্ত 
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শীঘ্র সরল পথ দিয়! নিম্বে আগমন কর । তোঁমাঁর পানের নিমিত্ব সোৌঁমরস 

প্রস্তুত আছে, তাহ! তোমাকে পাঁন করাইয়! তোমার বল আরও আঁমর! 

বাড়াইয়। দিব। 

৩। যে ইঞ্ী আঁর সকল নায়কের নায়ক. ধাঙার হস্তে বজ আছে, 

যিনি বিপক্ষদিগকে দুর্বল করিয়| দেন, যিনি ছুদবর্ধ, ধাহাঁর ক্রোধ কখন বৃথ 

যায় না, ভাহাঁকে তীহাঁর বহনকারী দুদ্ধর্ষ ঘোঁটকগণ সকলে মিলিত হইয়া 
আমাদিগের নিকট বহন করিয়! আঁহুক। 

৪) হেইন্দ্র! যেসোঁমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারিরীক পুষ্টি 

বিধান করে, যাহা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হইয়! আছে, যাহা বলকে অংধা- 

রিত করে, তুমি সেই দোঁমরস আপন উদরে সেচন কর । আঁমার বল বৃদ্ধি 
করিয়া! দাও, আমাদিগকে তোঁমাঁর আত্বীর করিয়খ লও, কারণ তুমি বুদ্ধি- 
মানুদিগের প্রবৃদ্ধি সম্পাদন কারী প্রতুম্বর্ূপ হইতেছ। 

৫1 হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আগমন কঝক, কারণ 

আমি স্তব করিতেছি । আঁমি সোম সঙ্গয়পূর্র্বক উত্তম উত্তম কাঁমন| সিদ্ধ 

করিবার নিমিত্ত যজ্ছের আঁয়োঁজন করিয়াছি, তুমি এস | তুমি মকলেরই 

অধিপতি । এই কুশে উপবেশন কর । তোমার পানের জন্য যে সোম 

পাঁত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, কাহারে! সাধ্য নাই, যে দে গুলি ০ 

গ্রহণ করিয়! পাঁন করে। 

৬। হীঁহাঁরা পুর্বকাঁল হইতে ঘজ্ঞে দ্রেবতাদিশের নিমন্ত্রণ করিতেন, 

উহার অতি মহৎ মহত কাঁ্ধ্য সম্পাঁদনপুর্র্ক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সপ্ধাতি 

লভ করিয়াছেন । কিন্তু যাহারা যক্স্বর্ূপ লৌকা আরোহণ করিতে পারে 

নাই, তাহার! কুকর্্ান্বিত, তাহাঁর। খণী রহিল, অর্থাৎ অঞ্চণী হইতে পারে 

নাঁই এবং সেই অবস্থাতেই নিন্নগাঁমী হইল (তলাইয়! গেল)। 

৭। ইদানীন্তনকাঁলে, যাহার সে প্রকার ছুন্মতি, তাহারাও তদ্রগ 

অধোগামী হউক। তাহাঁদিগের রথে দু অশ্ব যোঁজন| কর| হইয়াছে, অর্থাৎ 

তাহাঁদিগের কি গতি হইবে, কিছুই স্থিরতা| নাই। যাহারা পূর্ববাবধি যজ্ঞাদি 

উপলক্ষে দাঁন করিয়া! থাঁকে, তাহার! এতাঁদুশ ধাঁমে উপনীত হয়, যথায় অতি 

চমতকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে। 
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7৭ অইটক, ৮ অধ্যায় । ] খাগ্ধদ সংহিতা । [১০ মগ্ডল, ৪৫ সুভ 

৮| ইন্দ্র খন সোমপান করিয়! মত্ত হয়েন, তখন তিনি সর্বত্রস্ারী 

কম্পীন্বিত মেঘদিপকে মুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিয়! উঠে, 
তিনি আঁকাশকে আন্দোলিত করেন । যে দ্যাব! ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন 
হইয়) আছে, তাহাদিগকে তিনি মেই অবস্থায় সঞ্চাঁরণ করেন এবং বিবিধ 

স্ত উচ্চারণ করেন | 

৯। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এই এক নুগ্ঠঠিত অঙ্কুশ 

আমি হস্তে ধারণ করিয়া আঁছি। ইহাদ্বার! তুমি খুরপুট বিক্ষেপকাঁরীদিগকে 
অর্থাৎ হস্তীদিগকে দণ্ড করতঃ বশীভূত কর। এইযে সোঁমযাথ হইতেছে, 

ইহাতে তুমি আসিয়! স্থান গ্রহণ কর। দেখিও যেন এই নোমযাগে 

আমর! সৌভ।গ্যশালী হই। 
১০। ১১। পুর্ব স্ক্তের দশম ও একাদশ খকের সহিত অভিন্ন । 

৪৫ সুভ্ত। 

অগ্নি দেবতব। বহসপ্রি খষি | 

১। অগ্নি প্রথমে আকাঁশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন, 
তাহার দ্বিতীয় জন্ম আঁমাদিগের নিকট, তাঁহাঁতে তাঁহার নাম জাঁতবেদ|। 
তাহার তৃতীয় জন্বা জলের মধ্যে । এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর 

জালশ্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাহাকে 

স্ব করেন। 

২। হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মুর্তি জানি, 
তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অঠি লিগুঢ 

যে নাম, তাহাঁও অবগত আছি) আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আি- 
বাই, তাহাঁও জানি । 

৩৭ নরহিতকাঁরী বকণদেব সমুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোঁমাকে 
গ্রজ্জলিত রাখিয়াছেন। আঁর আকাশের উধঃন্বরূগ যে সুর্য তম্মধ্যেও 
উমি প্রজ্জ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘক্োঁক, তথায় বৃষটি- 
বাঁরিতে তুমি বাঁস কর, প্রধান প্রধান দেবতার! তে]মার তেওঃ বৃদ্ধি 
করেন। | 
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৭ অষ্টক,৮ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহত! | [১০ মণ্ডল, ৪৫ হৃক্ত। 

সপপসপসপসস 

৪। অগ্নির ঘোঁরতর শব্দ উদ্থিত হইল, আকাশে যেদ বজ্রপাত 
হইতেছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করিতেছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিজন 
করিতেছেন । যদিও এই মাত্র জন্ঘিয়াছেন, তথাপি বিশেষরণে শ্রজ্জবলিত 

ও বিস্তারিত হুইয়াঁছেন। দ্্যাব! ও পৃথিবীর মধো কিরণ বিস্তার করাতে 
তাঁহার শোভা ছইয়াঁছে। 

৫ | অমি যখন প্রভাতের প্রথম ভাঁগেই প্রজ্জবলিত হয়েন, তখন 

তাহার কি শোভ1 হয়। তিনি কত শেোঁভ1 আবিষ্কুত করেন । তিনি অশেষ 
সম্পাত্তর আঁধারস্বরপ। তিনি স্তুতিবাকা নকল স্ক,রিত করিয়! দেন, 

মোমরনকে রক্ষা) করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, 

তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন। 

৬। তিনি সকল বনুকে প্রকাশ যুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জম্ম. 

গ্রহণ করেন । তিনি জাঁতমাত্রে হ্যলোক ও তুলোক পরিপুর্ণ করি' 

লেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, তখন তিশি 
শুকঠিন মেঘের দিকে উদ্দাত হইয়! সেই মেঘ ভেদপুর্ধক জল আঁনয়ন 

করিলেন । 

৭। অগ্সি হোমের দ্রব্য কাম] করেন, সকলকে পবিত্র করেন, 
চতুর্দিকে গতিবিধি করেন, তাহার মেধা চমংকার, তিনি নিজে অমর হহয় 

মরণধর্্ান্িত মনুষাদিগের মধ্যে সমর্পিত আঁছেন। নুরপ্রিত ধৃম ধাঁরণ- 

পূর্বক তিনি গতিবিধি করির| থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আঁলেখকের দ্বারা জাঁকাঁশ 

পরিপূর্ণ বরেন। 

৮। তিনি দেখিতে ভোতির্দ্য়, তাহার দীপ্তি অতি মহত, তিনি দুদ 

দীপ্তিসহকাঁরে যাঁইতে যাইতে শোঁভ| ধারণ করেন । মেই অগ্নি ক্ষের কাঠ 

অন্নম্থরূপ প্রাপ্ত হইয়! অমর অর্থাৎ অনিব্বানণীল হইয়| উঠিলেন, দিব্লোক 
ইন্হাকে অমম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জম্মদানশক্তি কি নুন্দর ! 

৯। হছে ম্লময় শিখাঁধারী নবীন অগ্নি! যেব্যক্ি অদ্য তোমার 

জগ্য মৃতযুক্ত পিফীক প্রস্তত করিয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম 
উত্তম ধনের দিকে লইয়! যাও, সেই দ্বেবগ্তভ্তব্যক্িকে মুখসচ্ছন্দের দিকে 
লইয়! বাও। 
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৭ তাষ্টক, ৮ অধ্যায়। ] খণখেেদ সহাহতা। | ১৪ মল; ত হত । 

..__ স্র্ল
্ালা্্

্্্্শ্
লললুলল

ললল 

১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্সহকাঁরে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, 

তখনই তুমি যজণাঁনের প্রতি অনুকূল হও) প্রত্যেক স্তর উচ্চারিত হইবার 

সময় অনুকূল ছও। সে যেন সুর্যের নিকটে প্রির হয়, অগ্নির নিকট 

প্রিয় হয়। তাহার যে পুত্র জনিয়াছে, অথব1 যে পুত্র জন্মিবে, সকলের 

সহিত লে যেন শত্রু মর্দন করে। 

১১ | হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম 

নান! বস্ত পুঁজ! দেয়। বুদ্ধিমান দেবতাগিণ তোদাঁর সহিত একত্র হুইয়! ধন 

কাঁমন। পূর্ণ করিবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল! 

১২। মনুষ্যদিগের মধ্যে বাহার মূর্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা! করেল, 

ধধির সেই অপ্মিকে সব করিলেন। দেষবিবর্জিত দ্্যাবাপৃথিবীকে আমরা 

ডাকিতেছি। হে দেবতাঁগণ ! আমাদিগকে লোকবল ও ধনবল প্রদান কর। 

১৪৭৯ 





খগে নদ সংহিত। | 

মূল রী 

ঞ্ারমে টা শচজ্ দণ্ড 
কর্ত 
তক 

বাঙ্গাল। ভা ষা য় অনুবাদি দত । 

শপ ীোোশাী 

অফট ম অষ্টক ূ 

বেজ | 

ও লিকা 

গবণ। . মেন্টের ূ য্ ্  মুগ্ডি তত | 

১৮৮৭। 





ভমমিক1। 
4৫৭. 

কলি 

অন্টম অফ্টকে দশম মণ্ডলের শেষ অংশ হাঁছে। থণ্েদ সংহিভ| 

এই খানে সমাপ্ত হইল। 

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি শুষ্ক যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহ! 

আমবা ই মগুলের প্রথম অহশ দেখিয়াই দিনেচন1 করিয়।ছিলাম | পর- 

লোকের সুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ, পিতৃলোকদ্িগের বিবরণ, যম ও যমী 

সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবর্ণ, অক্ত্যেটিক্রিয়ার মন্ত্র, প্রস্ততি বিষয়গুরি দেখিলে 
এ বিষয়ে সন্দেহ থাঁকে না॥ পাঠিক অপ্তম অস্টকের ভূমিক1 দেখুন | 

দশম মণ্ডলের শেষ অংশটী দেখিলেও সেই মত ছ্থিরীকৃত হয়। 

ধণ্থেদের প্রথম নয় মগুলে যে সকল ব্ষয় আঁলোচিত হয় নাই, অথবা 

অতি সংক্ষেপে উল্লখিত হইয়াছিল, এই দশম দগুলের শেষ ভাগে 

তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা ও আলোচন] পাওয়া যার। খধিগণ কেবল যে 

«“বিশ্বকন্ম।” বা! « গ্রজাপতি” বা “পুকষ” নামে এক ঈশ্বরের অনুভব গ্রহণ 

করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহা নহে, তীহারা জীবাত্বা ও পরমাত্ব! সম্বন্ধে 

অনেক আঁলোচন1 কারুয়াছেন, এবং স্থ্টি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে 

সাহম করিয়াছেন। ফলতঃ বেদান্ত, অর্থাং উপনিষদে যে বৈজ্ঞানিক 

আপোঁচন1 দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্বি এই দশম মণ্ডলের শেষ 

ভাগে পাওয়া যায় । 

ইহার আঁখুনিকত্বের আর একী লক্ষণ দেখা যায়। খাত্বক্ ও 

স্তোতীসপ্প্রদায়ক্রমে চিন্তীশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত 

তাঁহাদিগের প্রাধ্যান্যের সহিত জননামজের ধন্মভীকতাঁর বৃদ্ধি হইতে 

লাগিল । এই দশম মগুলের শেব ভাগে যে সপত্বীদমন মন্ত্র গর্ভনঞ্চার 

মন্ত্ু, পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, পীড়। আরোগ্যের মন, প্রভৃতি 

বালকো চিত, সুক্তগুলি দেখিতে পাই, তাহাতে জন সাধারণের ধন্মভীকতা 

ও চিন্তশক্তির অবনতি অনুভূত হয়। 

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক কর! উচিত । আমর] দশম মণ্ডলের 

অনেকগুলি নুক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক সুক্ত- 

গুলিও অন্যন্য শাস্ত্রের সছিত তুলন। করিলে অতি প্রাচীন অপেক্ষাঁও 
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৩ ॥ 

প্রাটান। তি ও পুরাণে যের়প সমাজ ও ধর্দেরর পারিচয় গাই, দশম 

মগুজের অতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাঁহ! অপেক্ষা অনেক পুরাতন 

খখেদের অতিশয় আধুনিক অংশের রচনার সময়ও থথেপের দ্রেবগণের 
উপাসনা! হিল, পৌরাণিক ব্রহ্ম বিসু। ও মহেশ্বরের উপাসন! আরম্ত হয় 

নাই এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীডিন্ন ভিন্ন “জাতি” হুইয়| দীড়ার 

নাই। সমস্ত খথেদের মধ্য “জাতি” বিভাগের কৌনও নিদর্শন নাই। 

দশম মগুলের প্রসিদ্ধ পুকষ সুক্তে যে মিথ্যা প্রমাণ সফি কর হইয়াছে, 

তাহ। হাঁদ্যজনক | 

আমি তৃভীয় অফটকের ভূমিকার পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম 

যে অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্টকের অনুবাঁদ কার্ধ্য শেষ হইয়াঁছে। তন্মধ্ো চতুর্থ 

অফ্টকটী আমি ভারতবর্ধ ত্যাগ করিবার পুর্বেই মুদ্রাযন্ত্রে দিয়! আসিয়া" 

ছিলাম। অবশিষ্ট চাঁরিটী অঙ্টক লম্পূর্ণজপে সংশোধন করিয়া! এক্ষণে 

ুদ্রাস্ত্রে পাঁঠীইতেছি, এব এই অবসরে পাঁঠকৰ্ন্দের নিকট এই প্রবাদ 

হইতে পুনরায় সন্সেহে বিদায় লইলাম। 

0৭ 13042) পশুর ঘ। « 00705), 
ও জ্ীরমেশচন্দ দৃত। 

1707707) 26) 219 18806. ৪ 
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আধুনিক সৃক্ত। 
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দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সুক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়! বোধ 
হয়। পাঠক নিম্নলিখিত চীকাগুলি দেখিবেন। 
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দশম মণ্ডল! 
িািননি 

বিষয়। ৬ টাকা 
সংখ্যা | লংখ্যা। 

ময়] ও কাঁলণী নক্ষত্র, . * ১.:১০১৮৫ ৪ ও ৫ 

কন্যার বিবাহের প্রথা ও মন্ত্র , ১ ,21151৮৫এ হইতে ১৬ 

১৪৫ নযত্ত সৃক্ত। 
সপড়ীদিগের উপর প্রভৃত্বলাতের মন্ত্র . 1 ১৫১ টার 

১৮৩ 4১ /? 

গর্ভলচার়ের ও গর্ভরক্ষার মন্ত্র ০: ১2121১৮৪ ৯) 
রি ১৬২ গ$ ) 

পড়া আরোগোর মন্ত্র * ,;5155১৯৭,১৩৭১৬১ ও ১৬৩ তু 
অমঙ্গলনাশের মন্ত্র ,: ০ 51121005000 ১৫৫ ও ১৩৪ ,, 

পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশেব মন্ত্র 48 এ“ ১৬৫ সমম্ভ ॥, 

রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত পা 28 ৩ ০% ১৭৩ , . % 
অনুবাদ নমাণ্তি 28 এ ৪.5 , ১৯১ ২দীক!। 



খর্েদ সংহিত। | 
স্পাশিস্পা শিস 

অফম অফক । 

পথম অধ্যায়। 

৪৬ সুন্ত। 

ভাগে দেবতা | বহুনপ্রি খষি। 

১। যে অগ্মি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেল, জলের মঙ্লোও 

অবস্থিতি করেন, যিনি আঁক।শের বত্বান্ত অবগত আছেন, যেহেতু 

অখকাঁশে তীহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্তি ধাঁরণপুর্বক হোতা হই- 

রাছ্বেন। তিনি যজ্ঞের ধাঁরণকবী, অতএব তাঁহাকে আধান কর] হইয়াছে। 

তুমি তাঁহার পরিচর্ধ্য1 করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষা পূর্বক 

তোমাকে অন্ন ও সম্পত্ধি দিতেনে। 

২। এই অশ্মি জলের মধ্যে লুক্কারিত হইলেন; যেমন একটী গাভী 

হাঁরাইপ্ন) গেলে তাঁহাঁর পদচিহ্ন দর্শনে অন্গনন্ধান হয়, তদ্রপ অগ্নি পরিচর্যা 

কারীরা তাহার সন্ধান করিলেন। ভূগুবংশীয়ের1 অগ্নির কাঁমন! করিলেন? 

'অগ্সি নিভৃতস্থাঁনে ছিলেন, সেই নুপপ্ডিত খধিগন অগ্নি পাইবার ইচ্ছায় 

নমোঁবাঁক' বলিতে বলিতে গ!হাকে পাইলেন । 

৩। বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা! করিয়! অগ্নিকে ভূমির 

উপর প্রাপ্ত হইলেন । অগ্সি যজমনদি-গর অট্রালিকাতে নবীন ৃর্তিতে 

জম্ম গ্রহণপুর্র্বক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোঃতির্মর় লোক প্রাপ্তির 
মূলীভুত কাবণন্বরূপ হইয়াছেন । | 

৪। অগ্গিকাঁমনাকাঁরী খত্বিকৃগণ মহ্ষ্যসমজে অগ্পকে প্রবর্তিত 

করিয়| মন্ষ্যটিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সে অগ্নি 

এক্ষণে সোমপ।নে মত্ত হয়েন, হোত হয়েন, নমোৌবাক্য ছারা অনুকূল 
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ইয়েন, যজ হণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, অর্বত্র বিচরণ 

করেন, হোমের দ্রবা দেবতাদিগের নিকট বহন করেন । 

৫) হেহোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহত, যিনি বুদ্ধিম।নৃ- 

দ্রিগকে আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তীহাঁর অুতবকার্ধয নির্বাহ কর, 
সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নি মন্তন- 

কাঁধের প্রসবন্থরূপ, তিনি অতি চমতকাঁর পদার্থ, তীহাঁকে স্তব করিলেই 
সম্পত্বি পাওয়। যাঁয়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁকে হোমের 

দ্রব্য দিয়। তাহার দ্বার! যত অনুষ্ঠান ক্রাইয়1 লয়। 

৬। দই অগ্নির তিন মূর্তিঃ তিলি শিখ! পরিবেঠিত হইয়া আলোকের 

দ্বার! যজমান্দিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ বজ্গৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্য- 

স্তরে উপবেশন করেন। তথায় মনুষ্যগ-ণর যাহ! কিছু দেয়, সকলি তিনি 

সংগ্রহপূর্ধ্বক নীনাঁবিধ কাঁ্যের দ্বারা শত্রদ্মন করিতে করিতে এ সমস্ত 

হোমের দ্রব্য দেবদ্বাদিগকে দিতে যাঁন। 

৭। এই যে যজমান্ এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আগ্ছেন, তাহার 
দকলেই জরাবিহীন, শক্রবর্গের শাসনবর্তী। ও চমংকার ধূম নির্গত করেন। 

উাহাঁর। পবিত্রতা উৎপাঁদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীন্্র শীত্র পরি- 

পূর্ণ অবস্থা! প্রাপ্ত হয়েন, কাঁষ্ঠে উগবেশন করেন এবৎ সোঁমরসের ন্যায় 
গতিবিধি করেন । 

৮। অগ্নি কীপিতে কীপিতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বা: 

সহযোগে ধারণ) করিতেছেন মনে মনেও জানিতেছেন। মনুষ্যগণ তাহাকে 

আধাঁন করিলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত হইয়। পবিত্রতা 

উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন, হোঁভাঁর কাঁধ্য সম্পাঁনন করেন । 

যজ্ঞ পাইবাঁর উপযুক্ত তাহার তুল্য কেহ নাই | 

৯। ইনি সেই অগ্নি, বাঁহাঁকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মাদণঁন করিযাঁছেন, 

জল ও তৃষ্ণা ও ভূগুবংশীয়ের। বলের দ্বার! ধাহাকে উৎপাদন করিয়াছেন) 

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্ব। ও অপরাপর দেবতার! মনুষ্যের 

যজ্ঞ করিবার জন্য ধাহাঁকে নির্মাণ করিয়াছেন ) 
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১০) হে অগ্নি! তোঁমাকে দেবতার! আঁধাঁন করিয়াছেন; তোমাকে 

যজ্ঞ দিবাঁর জন্য মনুষ্যগণ বিশিন্ট বিশিষ্ট কামনাঁনহকাঁরে আঁধান করেন; 
সেই তুমি যজ্জের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দাঁন কর, দ্েবভক্তব্যক্তি 
যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়। 

৪৭ স্ুক্তু। 

বৈকু্ঠইন্দ্র দেবতা | জণ্তগু খবি(১) | 

১। হে ধনের অধিপতি ইকজ্্র ! আমর! ধন কাঁমন। করিয়া তোমার 
দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হে বীর! আমর! জাঁনি, তুমি বিস্তর গোধ- 

নের স্বামী । আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকাঁরী সম্পন্বি প্রদান 

কর। 

২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষ! করিতে উত্তমরূপ পার, 
নুন্দরর্ূপে নেতার কার্ধ্য কর, তোমার কীর্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্্বল, তুমি 

নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু সব পাইবাঁর যোগ্য, সকলেই 
তাঁমাকে প্রার্থনা করে; আমর তোমাকে এইক্নূপ জানি । আমাদিগকে 
নানাবিধ; ইত্যাদি । (পূর্ব খকের শেষ অংশ)। 

৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে এরূপ একটী পুভ্রম্বরূপ ধন দাঁন কর, 

যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশালকায় গম্তীরবুদ্ধি, 

বুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্জানপম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রনমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয় । 

আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি | 

১। হেইন্্র! তুমি নন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদিগকে 

তাঁরণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করিয়া দাও) তোমার বৃদ্ধি ত্রমাগতই হইতেছে, 

তোঁমার বল জতি সুন্দর, তুমি দম্যুদ্রিগকে নিধন কর, তাঁহাঁদিগের পুরী 

ধংম করিয়! থাক, আমািগকে নানাবিধ ইত্যাদি । 

(১) বিকুল] নামে অস্ুরনারী ইন্দ্রেব তুল্য পভ কাঁমন] করিয়| তপন্যা করাতে 
ইন্দ্র নিজেই তাহার গভে” জন্মিয়। বৈকুণ ইন্দ্র হয়েন। লাঁয়ণ | কিন্তু ই] 
পৌর।ণিক আখ্যান, বৈধিক নহে । 
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৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আঁছে, রথ আঁছে, অনুগামী সোঁক আছে 

তোমার শতসহশ্র গোঁধন আছে, তৃমি বলবাঁন্ং তৌঁমাঁর উৎকৃ্ট অনুচর- 

বর্ণ আঁছে, তোমার পাঁরিষদের! বুদ্ধিমান, তুনি সকলি দিতে পাঁর। আমা- 

দিশকে নানাবিধ, ইত্যাদি | 

৬। আমি সপ্তগু, আমি যাহ! ধ্যান করি, তাহ! সত্য হয় আমার 

বুদ্ধি বন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের ব্বামী) দেবতাঁবিষরিণী নুমতি আমার 

উপস্থিত হইতেছে । আমি অঙ্গিরার গোত্রে জম্ম গ্রহণ করিয়াছি, নমে- 

বাঁকা উচ্চারণপুর্বক নেবতাদিগের নিকট যাইয়! থাকি। আমাদিগকে 

নানাবিধ, ইত্যাদি। 

দ। আঁমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসণৃহ প্রস্তুত করি, এ সকল 

স্ভব আমি মনের সছিত পাঠ করি, এ সকল সব শ্রোতার হৃদয়কে ল্পর্শ 

করে; তাহারা আমার দৃতের ন্যার ইজ্জের নিকট প্রার্থন। জাঁলাইতে 

যাইতেছে! আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাঁদি। 

৮। হে ইন্দ্র! আমি ভোঁমাঁর নিকট যাহা যাঞ্রজা করি, তুমি তাহ! 

আমাকে দাও, এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুরখটী দাও, যেরূপ কাহারে না, 

দ্যাব| ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন ককন | আনীদিগকে নান।বিধ, ইত্যাদি । 

€৮ সুরত ॥ 

ইন্দ্র দেবতা 1 ইন্দ্র খবি | 

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন্)-_আঁমি অম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হই- 

যাছি। আমি চিরকালই সকল সম্পন্তি ভয় করিয়। লই। প্রাণীগণ 

পিতার ন্যার আমাকে ডাকির়] থাকে । যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের 

সামগ্রী দিয়। থাকি । 

২। আমি অথন্দ। খবির বক্ষঃস্থল রোঁধ করিরাঁছিলাম | অমি বৃত্রের 

নিকট গাভী সমস্ত কাঁড়িয়া ব্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দম্ু/দিগের সম্পত্তি 

কাঁড়িয়া লইয়া ছিলাম । আগি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট 

গাভীসমস্ত তাঁড়াইয়। লইয়! গিয়াছিলাম । 
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০৯:০৫:৩4 

৩1 আমার জন্য তৃষ্ট1 লেহময় বস্ত্র নিম্মাণ করির| দিয়াছেন, 

দেবতার! আমর জন) কা্্য নিরূপণ করিয়! দিয়াছেন । জামার সৈন্যগণ 

ুর্য্যর সৈন্যের ন্যায় দ্র্ঘ। যে যাহ1 কিছু করিরাছে, বা যাহ! ভবিষ্যতে 
করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে। 

৪। যখন কেহ স্তবের সহিত সোঁমরস দিয়া আমাকে পরিতুস্ট করে, 

তখন আমি দাঁভাব্ক্তিকে সহত্রাধিক গে, অশ্ব মূহ্ষ্য পশু বাঁণ দ্বার1 জয় 

করিয়। দি এব অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি। 

4 কেহ কখন কোঁন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়! লইতে পাঁরে 

নাই,মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নাই। হে পুঁকবংশীয়গণ ! তোঁমর! 

মোমরস প্রস্তুত করিয়া যাহ] ইচ্ছ। আমর নিকট যাজ্ঞা কর। দেখিও 

আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারাইও ন1(-)। 

৩। এই যে সকল শক্র, যাহার। প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিছে করিতে 

দুই ছুই জন করিয়! অজ্্রধারী ইজ্জের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত 

হইয়াছিল, যাহারা স্পর্ধাপুর্বক আমাকে আহ্বান করিতেছিল, আম ইন্দ্র, 

কঠোরবাক্য উচ্চীরণপুব্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাম যে, তাহারা 
নধন হইল। তাঁহারা নত হইল, অ।মি নত হইবার নহি। 

ন। যদি একজন আসে, তাহাঁকেও মি পরাঁভব করি; যদি দুই জন 

আসে, তাঁছাদিগকেও পরাভব করি; তিন জন আঠ্য়াই ব| আমার কি 

করিতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করিব।র সমর পুরাতন ধান্যন্তস্ত 

অনাঁয়ীসই মন্দন করে, আমিও তদ্রপ যত শক্র আন্গুক ন| কেন অনাযানে 

নিধন করি, ইন্দ্র যাহাদের পতি বিমুখ, গেই সমস্ত শক্র কি আমাকে নিন্দা, 

অর্থ1ৎ পরাভব করিতে পারে £। 

৮। আমিই গুন্ুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুর পুত্রকে 

সপন করিরাঁছি) তান আহাদিগের শত্রু সংহাঁর করিতেছেন, বিপদ নিব! 

রণ করিতেছেন এবং মূর্তিমান ভক্ষ্যভোভ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন 

করিতেছেন। (সই সময়ে পর্ণ এবং করন্ধ নামক শত্রদ্বয়কে বধ করা 
১০৮৫০০১৫০০১-১৪০০১১১৩ 

(১ ইন্দ্রকেই এই স্ৃক্তের খষি বলিয়া) অভিহিত কর) হইয়াছে, বোধ হয় 

পুরুবংশীয়দিগের কোনও ভেোাতীদ্বারা এই হৃও রচিত । 

১৪৮৫ 
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_____
__---

্ ললল্
্ল্ল 

হইয়াছিল এবং বৃত্রের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হর, তাঁহাঁতে আমার নাম 

বিখ্যাত হইয়াছিল । 

১। আঁমাঁকে যে নমন্থার করে, সে সকলেরই আয় স্থানন্যরপ হয়, 

নে অন্রবান ও ভোগবাঁন্ হয়, তোমর! তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং 

গোঁধন গ্রহণ কর, এই ছুই কা্ধ্য তোমাদিগের তাঁহার নিকট সম্পন্ধ হ্টবে। 

সেই ব্যপ্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র 

ধাঁরণ করি, আমার প্রসাঁদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাঁভ।জন হয়, 

সরুলে তাঁহাকে সব করে। 

১০। দূ হুইল যে ছুই জনের মধ্যে এক জন সোঁমযাঁগ করিতেছে। 

গাঁলনকর্ত! ইন্দ্র তাঁহার পক্ষে বজ্ব ধারণপুর্বক তাঁহাকে আীবদ্ধিসম্পন্ন 

করিলেন । আঁর তাহার যে শক্র সেই তীক্ষ্ুতেজ! মোমযাগঞারী ব্যক্তি 

সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যাত হইল, সে অন্ধকার মধ্যে আবদ্ধ হইর| রহিল। 

১১। আরদিত্যগণ, বনুগণ, কদ্রগণ, ইহা৫| সকলেই দেবত1; আমিঃ 

দেবতী|। অত এব আমি ভীহাদিগের স্থান উৎখাত করি ন,তাহাঁর! আমাকে 

এই উদ্দেশে নির্মাণ করিয়াছেন, থে আমি চমকাঁর অন্ন উৎপাদন করিব। 

সেই নিমিত্বই আমাঁকে কেহ পরাজয় ব হিংসা কত্রতে পীরে না, কেহ 

আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। 

৪৯ স্ুক্ত । 

বৈকুণইন্দ্র খধি | তিনিই দেবতখ। 

১) স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমত্কার সম্পত্তি দান করি। আমি 

বঙ্জানুষ্ঠানের পদ্ধতি করিয়! দিয়াছি, উহাতে আমারি ক্ষত বৃদ্ধি হয়। 

আমি যগ্কর্তীব্যক্তির উৎসাহদীতা। হুইয়| থাকি; আর যাহারা ক ন্ 

করে, তাহাদিগকে সকল যুদ্ধেই পরাভব করি। 

২। ম্যর্ণের দ্েবতীর! এবং ভূচর ও জলচর জন্তুর! আমাঁকে ইন্দ্র এই 

নাঁম দিয়াছে । আমার ছুই তন্বী ঘোঁটক মাছে, তাহার! অদ্ভুত লীলা- 

বিশিষ্ট এবং অতি বেশবানৃ। আক্মি সন্ন উপার্জনের অন্য দুদবর্ঘ বত ধারণ 

করি। 

১৪৮৩ 
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৩। আঁমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অক নামক ব্যক্তিকে 

প্রহারের দ্বার বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নান্ণকাঁ্ধ্য সাধন 

করিয়া কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি ॥ আমি শুষ নামক ব্যক্তি 

বধের জন্য বস্তু ধারণ করিয়াছিলাঁম । আমি দন্যুজাঁতিকে “আর্য” এই নাম 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি(১)। 

৪1 কুৎ্স বেতন নামক প্রদেশ কমন করিয়াছিল, আমি উহাঁর 
পিতার ন্যায় বেতন্থু প্রদেশ উহাঁর বশীভূত করিয়। দিলাম এবহ তুগ্র ও 

ম্মদিভ এই ঢুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করিয়া! দিলাম । আমার প্রসাঁদেই 

যজ্ঞকর্তীব্যক্তি শ্্ীরৃদ্ধি সম্পন্ধ সর । আমি পুভ্রের ন্যায় তাহাকে প্রিয়বস্ত 
প্রনীন করি, তাহাঁতে সে দুদ্ধর্ঘ হইয়! উঠে। 

৫। যত্কাঁলে শ্রুতব্ৰাী আমার শরণাগত হইল এবং স্তব করিতে 

লাগিল, আমি মৃগয় নামক ব্যক্তিকে তাঁহার বশীভূত করিয়া দিলম। 
আঁমি বেশকে আঁযুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমি ষট্গৃতিকে সব্যের 
বশীভূত করিয়! দিয়াছি। 

৩| আঁমি মেই ইন্দ্র, দেমন ব্বত্ৰের হস্ত! হইয়| বত্রকে হনন করি- 

যাছিলাম, দেইরূপ দাঁসজাতীয় নববাস্ত্ব ও রৃহদ্রথ নামক দুই বাক্তিকে ভঙ্ন 

করিয়াছি(২), সেই সময়ে এ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আমি 

তাহাদিগের পশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়! সূর্ধ্যলোক সমুজ্ভ্রলিত এই ভুবনের বহি- 

ভূত করিয়া দিলাম । 
৭। আমার যে শীত্বগ্ামী ঘোটকগুলি আছে, তাহার! আমাঁকে বহন 

করে, আমি সেই বহনে সূর্যোর চতুর্দিকে বিচরণ করি । যখন মনুষ্য সোম 

প্রস্তুত করিয়! শোধন করিবার জন্য আঁমাঁকে অনুরোধ করে,আঁমি তখন দাঁস- 

জাঁতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়| দ্বিথণ্ড করি, এ দশার জন্যই সে জন্িয়!ছে। 

৮। আমি সপ্ত শক্রপুরী ধংস করিয়াছি । যে যত বড় বন্ধনকন্তী হউক, 
আমি তাহা অপেক্ষ1ও অধিক বন্ধনকণ্ত। | তুর্বস ও যদ এই ছুই ব্যক্তিকে 

৮ লাশীশাশাোশী পিপিপি 

(১) আর্য এবং অনার্ধযদিগেব উল্লেখ | 

(২) অনাধ্য শত্রদিগের মধ্যে ছুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধ।। নিম্নমঝকেও দম্যদিগের 

ল্লেখ আছে। 

১৮৭ 
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াপপীীপ্পীলিতি 

চির রসি পাপ ৯২ রা 

আমি ব্লবাঁন্ বলিয়! খ্যণত্যাপন্ন করিয়াছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও 

বলে বলী করিরাছি । নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াঁছি। 

৯। ভাঁমি জল বর্ষণ করিয় থাকি, যে সপ্তদিদ্ধু দ্রবময় ঘূর্তিতে পৃথি- 

বীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্বস্ব স্থানে রাখিয়া দিয়াছি । 

আমার সকল কাঁধ্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করিয়! থাকি । আমি যুদ্ধ 

করিয়1 যজ্ঞকর্তীব্যক্তির জন্য পথ পরিস্কার করিয়] দিয়াছি । 

১০। গাঁভীর দেহে আঁমি এতাঁদৃশ বস্ত রাখিয়! দিয়াছি, যাহ! দেব- 

তবী রচনা করিতে পারেন নাই । অর্থাৎ গীঁভীগণের আঁপীনমধ্যে মধু 

অপেক্ষাঁও মধুরতর অতি চমতকাঁর পরিষ্কার ছুপ্ধী উৎপাদন করিয়! দিয়াছি। 

দেই আপীন নদীর ন্যায় দুপ্ধী বহন করে। তাহা সৌমের সহিত মিশ্রিত 

হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়। তুলে । 

১১1 (পরোক্তিতে কহিতেছেন) _-এই রূপে ইজ্জর আপন প্রভাবে 

দেবমনুধ্যিগকে সৌভাগা-সম্পন্ন করেন, তাহীরই ধন আছে, তীহার 

ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোঁটকবিশিষ্ট ! হে বিবিধ কার্যকারী! 

তৌঁমাঁর কার্ধ্য তোমার নিজের আয্মত্ব । দেবমনুষ্যগণ ব্স্তসমস্ত হইয়া 

তোঁমার সেই সমন্ত কার্য্যের স্তব করিতেছেন । 

৫০ মুক্ত । 

খবি ও দেবত। পূর্ববু | 

১। হে যজমান্! তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিও| 

ইক আনন্দিত হইতেছেন ; তিনি সকলের নেতা, সকলের স্ঠিকর্তী 

উহাকে অর্চনা কর। তিনি সেই ইন্দ্র, ধাহারি আশ্চর্য্য শন্তি, বিপুল 

কীর্তি এবং নুথসল্গ্ির বিষয় দুুলোক ও ভূলোঁক প্রশংসা করি 

থাকে। ২ 2 হিঠিস্ছিত 

২। সেই ইন্জ হলো তুর ভাগী, সকলের প্রত, তিনি 

বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকাঁরী মাৃগ ব্যক্তির সব্ধদাই তীহাঁর সেবা 

কর1 উচিত। হেবীর! হে শিষ্টপালনরর্তী' সন্্ব কার গুরুতর কার্যে 

১৪৮৮ 
ছি 

৮ 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫০ ভুক্ত | 

2 শশা চিরে নি ট ৮ শশী এলি শিশিশিশিপশি পি শাদা শীলা 

সময় ও বলপাঁধ্য ব্যাপাঁরের সময় এবং মেঘ হইতে রঁটিবারি লাভের জন্য 

তামার সব করা হইয়। থাকে। 

৩। হেইন্্র! সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে? ধাহার1 তোমার 

নিকট অন্ন ও ধন ও মুখসম্পত্তি পহিবাঁর অধিকারী? তীহাঁরা কে? ধাহার! 

তোঁমাকে অক্ধ্য বল দিবার জন্য মোমরস প্রেরণ করেন ? যাহারা নিজের 

উন্দরর| ভূমিতে বর্টিবারি পাইবাঁর জন্য এবং পুরস্কার পাহবাঁর জন্য 

সোঁমরন প্রেরণ করেন? । 

৪। হেইজ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বার! মহত হইয়।ছ, তুমি সকল 

যজ্জেই যজ্ঞভাগ পাঁইবাঁর অধিকারী হইযাঁছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান 

প্রধান শত্রুর ধ্ংমকর্ত! হইয়াছ। হে অখিল ব্রদ্ধাণ্ড দর্শনকারী ! তুমি 

সর্ধশ্রেঠ্ঠ মন্ুম্বরূপ হইয়াছি। 

€। তুমি সর্শ্রেট, অতএব য জ্বন্তীদিগকে শী রক্ষা কর। মনুষ্য- 

পণ অবগত আঁছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওর| যাঁর । তুমি 

জরাঁ:হিত হও এবং শীঘ্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এই সমস্ত সোমযাগ যাঁহাঁতে 

শীঘু সম্পন্ন হয়, তাহা কর। 

৩। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি ! এই যে সমস্ত সোঁমযাগ, 

তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাঁক, সে গুলি যাহাতে শীঘ সম্পন্ন হয়, তাঁহা তুমি 

কর। তোমার নিকট চমতকাঁর আশ্রর পাইবাঁর ভম্য এই মোঁমপাত্র, এই 

সম্প্তি,'এই যজ্ঞ ও মন্ত্ ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হইয়াছে | 

শ। হে মেধাবী ! যে নকল ভ্তৌত্রপরায়ণ স্তাতাগণ, তুমি নানাপ্রকাঁর 

ধন দিবে বলির! একত্র হইয় তোমার নিমিত্ত সোমঘাগ করে, সোমন্বনূপ 

অন্ন প্রস্তুত হইবার পর ঘখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন 

আহার! স্তৃতিস্বরূপ উপায় দ্বার স্খলীভে অধিকারী হয় । 



৮ অষ্টক,১ অধ্যীয়।] ধথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫১ হক্ত । ও 

স্পস্
ট ইট পিপি শু সিস্ট পিস আব পিসি শাীশিপীীীশিনি 7 পল 

্পশীশাশিশী 
2 লি শশী পাশাপাশি পাশপাশি পপ আজ 

৫১ সু । 

পর্ধযাঁয়ন্রমে অঘ্ি ও দেবতীবর্ণ খষি। পর্য্যায়ক্রমে ত'শহাঁরাই দেবতা! 

১। (অগ্নি হবিবহন কাধ্যে উত্ত্যক্ত হইয়। জলে লুক্কাইত হইয়াঁছিলেন, 

ভীহীর প্রতি দেবতাদিগের উদ্ভি)- হে অগ্নি ! তুমি প্রকাগুও স্কুল আচ্ছা" 

দ্নে বেষ্টিত হইয়1 জলে প্রবেশ করিয়াছিলে । হে জাতবেদ! অগ্নি! তোমার 

যে সমস্ত নাঁন1 প্রকার দেহ আছে, কেবল এক জন মাত্র দেবতা তাহ! 

দেখিতে পাইয়াছেন। 

২1 ভন্মির উক্তি--কে আমাকে দেখিয়াঁছে? তিনি কোঁন দেবতা,যিনি 

আমার নাঁল! প্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন? হে মিত্র! হেবকণ! 

অগ্মির সেই সকল দীপ্যমাঁন ও দেবত।সম্মিলনকাঁরী দেছগডাঁল কোথা 

রহিয়াছে, বল দেখি ?। 

৩। (দেরতাদিগের উক্তি)__হে জাঁতবেদ! অগ্নি ! নান] মুর্তিতে জল 

অধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিউ হইয়াছ, তোমাকে আমর! অন্বেষণ করিতেছি, 

হে বিচিত্র কিরণধারি ! তৌমাঁকে যম দ্েখিয়! চিনিয়াঁছেন, তিনি দেখিয়াঁছেন 

য়ে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাঁইতেছ(১)। 

৪। (অমির উদ্ভি)__হে বকণ ! আমি হোঁতার কাঁধ্য হইতে ভয় পাইয়া 

চলিয| আপিয়াছি, আমার ইচ্ছা! যে, দেবতার আর আমাঁকে হোতা র কাঁ্য্য 

নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নন! স্থানে প্রবেশ করি- 

মাছে। আমি অগ্নি, আর এ কাধ্য করিতে ইচ্ছুক নছি। 

৫ (নেবতাদিগের উদ্ভি)_-এস অগ্নি! দেবপুজক মনুষ্য বঞ্ত করিতে 

ইচ্ছ1 করিয়াছে । সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে 

তুমি কিন্তু অদ্ধাকাঁরে অর্থাৎ গুপুস্থানে রহিলে। দেবতাঁপিগের নিকট 

হোঁমের দ্রব্য যাইবার জন্য লুগম পথ করিয়া দাও । প্রসন্ন চিত্ত হই! 

হোমের দ্রব্য বহন কর 

(9) অগ্নির দশক্ছাঁন ষথণ-_পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বাঁযুং আদিত্য, তি 

দেবত1, আর জল ও ওষধ্ ও বনম্পতি ও প্রাণির শরীর এই দশ । সায়ণ। 

৯৪৪৩ 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যার।] খগ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫২ হু । 

শশা 

৩। (অগ্নির উক্তি)__অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাঁগণ, যেমন রখী দূরপথ পর্যা- 
নে প্ররত্ত হয়, তদ্জরপ এই কার্ষ্যে ব্রতী হইয়] বিন হইয়াছে । হে বকণ! 

এই নিমিত্ত ভয়গ্রযুক্ত আমি দুরে চলিয়া আশিয়াছি। যেরূপ শ্বেতহরিণ 

ধনুকের গুণ দেখিলে বাঁণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ আমি উদ্বিগ্ন হুইর়াছি। 

৭। (দেবতাঁগগ)--হে জাঁতবেদ1 অগ্নি ! তোমাকে আমর! অনন্ত পর- 

মায়ুঃ দিতেছি, তাহা! হইপে তোমার আর মৃত্যুতয় নাঁই, অতএব হে কল্যাণ- 

মূর্তি! প্রসন্ন চিত্ত হইর়! দ্রেবতাঁদিগের নিকট ভাঁগে ভাগে হব্য বহন কর। 

৮ | (অগ্নি)- ছে দেবগণ ! যজ্ছঞের প্রথম হবিভাগ এবং শেষ হবির্ভগ 

(প্রধাঁজ ও অন্যাঁজ) এবং অতি বিপুল ভাঁগ আমাকে দাও এবং জলের 

নারভাঁগ দ্বৃত এবং ওষধি হুইড্ভে উৎপন্ন প্রধান ভাঁগ এব অগ্নির দীর্ঘ 
পরমীয়ুঃ বিধান কর। 

৯। (দেবতাগণ)--প্রযাঁজও অনুযাঁজ তোমারই হউক। অঠি বিপুল 

ও অসাধারণ হবি ভাগ তুমি পাইবে । এই সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হউক। 

চারিদিক তোমার নিকট নত হউক । 

৫২ সুক্ত | 

বিশ্ব দেবগণ দেবত11 অগ্নি খযি। 

'১। হে বিশ্বদেব ! আমাকে হোঁতাঁরূপে বরণ করিয়াছে, আঁমি এই 

সণানে আসন লইয়| থে মন্ত্র পাঁঠ করিব, তহ| বলিয়! দাও ! আমার কোন্ 

ভা এবং তোঁমাদিগের কোঁন ভাঁগ তাহ! অ।মাকে বলিয়া দাও এবং বে 

গথ দিয় তোঁমাদিগের নিকট হোঁমের দ্রব্য লইয়া যাইব, তাহা বলিয়! 

দাও। 

২। আমি হোত। হইয়! ঘও্ করিব ধলিয়! বলিয়াছি, সকল দেবতা ও 

মকত্গণ আমাকে এই কাঁধ্যে নিযুক্ত কাঁরয়াছে। হে অশ্রিদ্বন ! নিত্য নিত্য 

তোঁমখদিগকে অধযুার কাঁধ্য করিতে হয়। উজ্জ্বল দোঁম স্তোতাস্বরূপ 

হইতেছেন, তিনি তোঁমাদিগের ছুজনের আঁহিতিন্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা! 

পান কর। 
১৪৯৯ 



পাপী 

৮ অষ্টক,১ অধ্যায় ।] 'খর্থেদ সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ৫২ হুক 

৩। যিনি হোত! হয়েন, তাহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমণীনের যে 

কিছু হোমের দ্রব্য হবন করেন, দেবতার| উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য 
এব মাসে মাসে এই হোম হইয়! থাকে; দেবতাঁগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে 

হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন । 

৪। আমি অশ্কি পলাঁয়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাঁম, 

আমারে দেবতার! হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন । বিদ্বীনঅগ্নি আমাদিগের 
বঙ্ছের আয়োজন করেন; এই সেই যজ্ঞ যাহার পাঁচটী পথ; তিন আর্তি 

(অথাৎ তিনবার সৌমরসের লিষ্পীড়ন হর) এবং সাঁতঙী তুত্র (অর্থাৎ সাত 
ছন্দের তব পাঠ করা হয়)। 

| হে দেবগণ! আমি তোঁমাদিগের পরিচর্ষ্য। করিতেছি। অতএব 

তোঁমাঁদের নিকট প্রার্থন। করি, আমাঁকে অমর কর» অন্তানসন্ততি দাও) 

আমি ইন্দ্রের ছুই হস্তে বজ্ত সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ 

সৈন্য জয় করেন। 

৩) তিন শত তিন সহত্র ত্রিশ ও নয়জন দেবত1(১) অগ্নির পরিচর্য্য। 

করিয়াঁছন। তাহাকে দ্বৃতদীর! অভিধিক্ত করিয়াছেন, তীহার জন্য কুশ 

বিস্ত/র করিয়! দিয়াছেন এবং তাহাকে হোঁতাঁরপে উপবেশন করখইয়া- 

ছেন | 

(১) ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ । অন্যান্য ক্থীনে আমব। ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাঁই- 

যাছি। কোন কৌন পণ্ডিত বলেন সেই ৩ লংখাঁব মধ্যে ক্রঘান্থয়ে একটি 'এবং ছুইটি 

শুন্য দিয় পরে যোগ কগসিয়। এই লংখ্য। পাওয় গিয়াছে, যথ,__ 

৩৩ 

৩০৩ 

৩০৬৩ 

০ 

৩৩৩৯ 
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৮ তক, ১ অধ্যায় 1) খথেদ সংহিত! | [১০ মৃওল, ৫৩ তৃত্ত | 

৫৩ স্ুক্ত ॥ 

অমি দেবতা ॥ দেবতাঁগণ খষি | 

১ মনে যাঁহাঁর কামন] করিতে ছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, 
ইনি যঙ্ছের বিষয় জাঁনেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার 

মত বজ্ঞকত্ত। কেহ নাই, এই দেব সম্মাঁকীর্ণ বজ্ছে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, 
তিনি আমাদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থাঁনের মধ্যে বসিগ়াছেন। 

২। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ত! হোতা অগ্নি বেদিতে বসিয়! পরস্ত হইয়াছেন, 
অন্নসমন্ত স্বন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি দেগুলি নিবেদন কবিয় 
দিতেছেন। হজ্ঞভাঁগভাগী দেবতাঁদিগ্রকে শীঘ্র শীন্ত ঘত দিয় পুজ! কর 
যাউক, যাহারা ্তবের যোগ), তাহাদিগকে স্তর কর যাঁউক। 

৩। আঁমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাঁদিগের আগমন 

স্বরূপ যঙ্ কাঁধ্যঃ অগ্রি তাহ! সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যজ্জের যে নিগুঢ় জিহ্ব! 

তাহা আমর! পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপুব্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়! 

আসিয়াছেন। এই যে আমাদিগের দেবভে1জন ব্যাঁপারঃ তাহা তিনি 

মসম্পন করিয়াঁছেন। 

৪| ঘেবাঁকোর উচ্ছাঁরণ করিলে আমর! অন্নরদিগকে পরতিব করিতে 

গরিব, সেই জর্কশ্রেষ্ঠ বাক্য ঘেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজন- 

পদের লেংকসকল ! তোঁমর| অন্রভৌজনকাঁরী এবং যজ্জে অধিকারী, তোমর। 
আমার হোমকার্য্যে আমির1 অধিঠান কর। 

৫1 পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোঁক আছে, যাহার ষজ্ঞে 

অধিকারী, তাহীব্র। আমার ছোঁমকার্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদি- 

গীকে পৃথিবী নংত্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা! ককন, আকাশ আমাদিগকে আকাঁণ 

সংক্রীন্ত পাঁপ হইতে রক্ষা ককন। 

৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা 

: সুর্যের অন্ুনারী হও । সৎকন্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোঁতিম্ময় পথ 

গ্রাপ্ত হওয়। যাঁয়, সে গুপিকে রক্ষা)কর। নেহ অগ্নি স্তবকত্তাদিগের কার্য 
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৮ আষ্টক,১ অধ্যায় ।] ধর্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫৩ ছু । 
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সমাঁজস্বরূপ সম্পধদন করিয়! দাও | হে অগ্নি! তুমিস্তবের যোগ্য হও, 

দেবতাবর্গকে আনয়নপুর্ধক প্রকাশ কর । 

ন। (দেবতারা যজ্জে আসিবার সময় পরম্পর কহিতেছেন)-হে 

দেবতাগ্ণ! তোমরা সোমরস পাঁনে অধিকারী, অতএব রথে যোজন! করি- 

বার উপযুক্ত ঘোঁটকদিগকে রখে যোজন! কর। রজ্জ (ঘোড়ার রাস) 

পরিষ্কত কর, ঘোউকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে 

পারে এতাদৃশ প্রকাণ্ড রথ চ|লাইয়! দ্রেও, তাঁহ! হইলে তোঁমাঁদিগের 

প্রিয়বন্ত ষ্জীয় হবির নিকট পঁভুছিবে | 

৮। অশ্যুনবতী নামে(১) এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ ! উৎ- 

সাঁহ কর, গাঁত্রোখান কর, নদী পাঁর হও । যাহা কিছু অনুধ ছিল, সকলি 

এই স্থলে ছড়ির| চলিলাম, পাঁর হইয়খ আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে 
অগ্রসর ছইব। 

৯। ত্ৃফী ক্রিরাকুশল ব্যক্তিদ্িগের মধো সর্ব(পেক্ষ কর্দিষ্ঠ। তিনি 

অতিনুন্দর পাীন্পাত্রসমূহ দেবতাঁদিগের জন্য প্রস্তিত করিয়াছেন) তিনি 

তাহাঁর শি“্প জাঁনেন। তিনি উত্তম লেঁহ লিন্মিত কুঠাঁর শাণিত করেন, 

তদ্দার ব্রহ্মণ্পতি পাত্র নির্মাণোপযোঁগী (কাঠ) ছেদন করেন। 

১০। হে বিদ্বান কবিগণ! ফেসক্ন কুঠার দ্বার! অমৃত পাঁনের জন্য 

পাত্র নির্দীণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠীর উত্তমরূপ শাণিত কর। হে 
বিদ্বান্গণ! তোঁমর! গোঁপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর) যদ্বার1-তোমর 

দেবতা হইয়! অমরত্ব লাভ করিয়ছিলে। 

১১. মেই সকল খ্ভুগণ মৃতগাঁভীর মধ্যে একটী গাঁভী রাখিলেন 

এবং উহার মুখমধ্যে একচী বৎস রাখিলেন, তাহাদিগের খাঁ! ছিল দেবত্ব 

প্রাপ্ত হইবেন, এ কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাহাদিগের কুাীর সেই 
দাতা খভূগণ প্রত্যহ আপনাঁদিগের উপধুক্ত উত্তম উত্তম স্তর গ্রহণ করেন 
এবং শক্র জয় তাহার! অবশ্যই করিবেন। 

্পীিশাশীশি পক ২ শীশ্ীশশ্ী্ীীশীশি শী শ্ীশীিি শো 

(১) অশ্[ন্ব্তী নদী কৌথায়। 
পপ স্পেস 
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সপ ২ 8 ২২ ০ পন 
তিতা স্পেস শিট শট ঁেশাাোশিশীীিসিস্পীলী 

৫৪ স্ুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতখ। বহছুকৃথ খবি 1 

১। হে ধনশ।লী ইন্দ্র! তোঁমাঁর সেই মহতী কীর্তি আমি বর্ণন! 

কবিতেছি। যখন দ্যাঁবাপৃথিবী ভীত হইঘ1 তোমাঁকে ডাকিলেন, তখন 

তুমি, দেবতাঁদিগ্রকে রক্ষাঁ করিলে, দাঁসজাতিকে সংহাঁর করিলে; একজন 

প্রজা, অর্থাৎ যজমাঁনকে বল প্রদান করিলে। 

২। হেইন্দ্র! তুমি আঁপন শরীর বদ্ধি করিয়! এবং নিজ কাঁধ্য সমস্ত 
ঘোষণ! করিতে করিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলে, সে 

সকলি মায়! শীত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র। একাঁলেত তোমার শত্রু 

নাঁই। তবে কি পুক্বকাঁলে ছিল? তাহাঁও সম্ভব নয়। 

৩। আঁমাঁদিগের পুর্বতন কোঁন্ ধষিই ব1! তোঁমার অখিল মহিম 

অন্ত পাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতাঁমাঁতাকে এক 

সঙ্গে উৎপাদন করিয়াঁছিলে (১)। 

৪ তুমি মহান! তোমার চারি অন্য ভুদ্ীর্ষ শরীর আছে, থে 
ধনশাঁলী! তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপূর্র্বক €তামার গুকতর কার্ধ্য 

মকল নির্বাহ কর। 

| কি গ্রকাঁশ, কি অপ্রকাঁশ। সন্ব প্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি 

অধিকার কর। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করিবার 

আজ্ঞ| কর, তুমিই নিজ্জে দান কর। 

৩। যিনি জ্যোতিন্ময় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, ঘিনি 
মধু দিয়! সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল ব্য করিয়াছেন, তীহাঁর উদ্দেশে 

(১) 17018 18 [81560 101 125107 [7000 116%500, 8100 ০০7]) ) 8200 11)01)) ভ1)01 

09 0096 16106100913 000৮৮ 109859) 87 680) 1090 10967 [91800 01১8১17698১ 6079 
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৮ আষ্টক,১ অধ্যায়। ] খগেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫& ছক 1 

শাপশীিীীশীশীশী শী সীপীশীীশি 
নি 

সস পক লি প্রি কি নিপা সপ দিলি লি বীরিরিদি পিস উর লাউ হী 

রহ উকথ, নাঁমক বেদমন্ত্র রচনাঁকর্ত। এই চমতকার ওজস্ৰি স্তব উচ্চারণ 

করিলেন। 

শা নীতি 

৫৫ সুক্ত। 

খষি ও দেবতা পুর্ব । 

১। তোঁমার সেই শরীর দৃ'রে আছে, মনুষ্যগণ পরাওমুখ হুইঞ়া তাহ! 

গৌঁপন করে, যখন দ্যাঁ“1পৃথিবী ভীত হইয়া অন্নের জন্যে তোমাকে ডাঁকে। 

তুমি তখন তোমার নিকটবর্তাঁ মেঘ্রাঁশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবা 

হইতে আকাশকে উর্দকৃত করিয়| ধরিয়। রাখ । 

২। তোৌঁমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যাঁহ1 বিস্তর স্থান বাপ করিয়! 

আছে, তাঁহ| অতি প্রকাঁও | তাহা দ্বার! তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ন্ার্টি কর। 

যে যে জ্যোতির্ময় বন্তু উপাঁদন করিতে ইচ্ছ! হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন 
বস্তু উহা! হইতে উৎপন্ন হইল, পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তাঁছা দ্বারা উপকৃত 
হইল। 

৩। ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাব| ও পৃথিবী ও মধ্য ভাগ সমস্ত আকাঁশ 

পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জাতি প্রাণী ও সপ্তসংখাক .বাঁব- 

তীয় তত্ত্ব আপনার জ্যে।তিপ্মর নাঁনাবিধ কার্য্যের দ্বার! সংধাঁরণ করেন, 

তীহাঁর সেই কাঁধ্য একই ভাবে চলিতেছে । চৌত্রিশ দেবত| এই বিষয়ে 

তীহার সাহায্য করে(১)। 

৪ । হে উষা! তুমি আঁলোঁকধারী পদার্থদিগের মধ্যে সর্ব প্রথম 

আন্দেক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক আছে, তুমি তাহাকে আরো পুরি" 

(১) এ খকেব অর্থ অষ্পষ্ট। মুলে এই রূপ আছে " অবোদসী আপৃণাঁৎ আ. 
উত মধ্যং পঞ্চ দেন্ণান্ খ্ৃশঃ সপ্ত সপ্ত চতুন্তিংশতা পুরুষ! বিচষ্টেস রূপে জ্যেতিযা 

বিত্রতেন 1” সায়ণ বলেন পঞ্চজাঁতি ষখা-দেব, মনুষা, পিতৃ। অন্ুর ও রাখস। সপ্ত 

সংখ্যক ফাঁবতীয় তত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইন্ছিয় ইতযাদি। 
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স্তনে তন্ক) 9 বল) 0] কথ? সহাহতা। | ১০ পশলা, 0 2৩ । 

যুক্ত কর, তুমি উপরে আছ, কিন্তু নিশ্বে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধু 

ইহা তোমার মহত্তের ও অসাধারণ অসুরত্বের(২) লক্ষণ। 

৫) যখন যব থাকে, কত কীঁ্ধয করে, যুদ্ধে কত শক্র তাঁহার ভে 

পলায়ন করে, তথাপি বন্কালের ব্দ্ধকীল তীহাঁকে গ্রাম করে। দেবতার 

একবার আশ্র্য্য ক্ষমতা দেখ, মে গত কল্য জীবিত ছিল, অদ্য মরিয়! 

গেল। 

৩। দেখ, উজ্জুল একটি পক্ষী আসিতেছে, তীহাঁর অদ্ভূত বল, সে 
বহৎ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলায় কুত্রীপি নাই । সে যাহ! করিতে 

চাঁয়, ভাঁহ1 সত্যই হইবে, রথ হছবে না । অতি চমতকার সম্পত্বি সে জয় 

করে এবং দাঁন করে। 

(২) খথেদের দশম অষ্টকে “ অন্থুর ” শব্দ ১৮ বাঁব বাবহৃত হইয়খছে ষথ। _. 

৫৩ ৃত্তেব ৪ খকে অসুর শব্দ বলবাঁন্ শক্রু লহ্বন্ধে ৰ্যবনহাত। 

৪৫. ১, ৪ ১, অস্থুবত্থ শব্দ উযাঁন ক্ষমত] সম্বন্ধে । 
(৬. ১, ৬ 9 অনুর » সুর্য 

৭8. ১, ২9) এ 9 প্রৰল অর্থে বাৰহৃত | 

৮২ ১, ৫ 9) এ ৮» দেবগণ সম্বন্ধে 

৯২ ১), ৬ এ 9, মেঘ রি 

৯৩ ১, 98 ,, এ ॥» বামরাজ ,, 

১৯৬ ১) ১১ এ » ইন্দ্র রঃ 

৯৯ ,) ই. ১) অন্মুরত্ব ,, ৰল রঃ 

৯৯ 3) ১২ ১, অনুর ৮» হন্ রর 
২৪ , ৩) এ » দেবগণ 
১২৪ ১) ৫ 9 এ 9 দেবগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত ৷ 

১৩২১8 9 এ ৮ মিত্র রঃ 

১৩৮ ১, ৩) এ 9 দেৰশক্রপিপ্র, 

১৫১ ১, ৩ 9 এ ৮ দেব শব্রদিগেব,, 

১৫৭ ১ ৪ ১ এ ১» দেবশক্রদিগের ,, 

১৭৪ ১ ২:3১ এ 9 দেব শক্রদিগের,' 

১৭৭ ১) ১৮ ক ১ দেবশক্র র্ 

দশম মণ্ডলের অনেক শক খধেদেব অন্যান্য মণ্ডুলেব অনেক পরে রচিত হই- 

ছে, তাঁহ। জাঁমবণ পূর্বেই বণিযাছি | দশম মণ্ডলের শেষ ভীগের সুক্তগুলি প্রাহই 

: অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতবাং সেই সকল সৃক্তে “ অস্ুব শব ানেকট।| পোৌব1- 

[নক অর্থে ব্যবহৃত হইয়ীছে। 
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৮জঅইক, ১ অধায়। | ধয়েদ লং।হতা' 

ইউরিক রাযি ৫581 9 05 ০০০৬২০০০৩১০ 
৯ লাশ তত প শট তিল তাপের ১৯৭৬১, স্পিন পরিজ হী তল ১ 2১ পক টকা লরঞ্প.৬.০ 

৭) বজরধারী ইন্দ্র এই সফল মকদেবভাদিগের এতাঁদৃশ বল প্রাপ্ত 

হইলেন, যাহাতে বি বর্ষণ করিলেন এবং কৃত্রকে বধ করিয়! পৃথিবীকে 

অভি্ষক্ত করিলেন । মহায়ান ইন্দ্র যখন সেই কার্ধা করেন, তখন মকতগণ 

আপনা হইতেই কটি উৎপাদন কাঁধে প্রতৃত হয়েম। 

৮। সেঈ ইন্দ্র মকতগণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন, তাহার 

তেজঃ সর্ধত্রগামী; তিনি রাঁক্ষিসদিগকে নিধন করেন, তাহার মন বিশ্বব্যাপী 

তিনি সন্বর জয়ী হয়েন, তিনি আকাশ হইতে আসিয়! সৌমপাঁনপুর্ক, 

শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীর্ধ্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া! দস্ুজাতীয়দিগকে 

বধ করিলেন । 

০৬ মুক্ত | 

বিশ্বদেবগণ দেবত। । বুছুকথ খষি(১) ] 

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু তোমার 

এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্দ় (আত্মা) স্বরূপ অহশ | এই তিন 
অংশদ্বার| তুমি (অগ্নি ও বায়ু ও সুর্য) মধ্যে প্রবেশ কর | তোমার 

শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমৃর্তি ধাঁরণ কর এবং দেবতা দিগের সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা স্বরূপ (হ্র্যোর) ভূবনে তুমি প্রিয় হও। 

২। হে বাজিন ! (পুত্রের নাঁম)। পৃথিবী তোঁমাঁর শরীর গ্রহণ করি- 

তেছেন, তিনি আমাঁদ্িগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ ককন। 

তুশি স্থানভ্রউ ন হইয়। জ্যোঁতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাঁদিগের সহিত 

এবৎ আকাশের সুধ্যের মহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়! দাও। 

৩। হে পুন! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও নুত্রী ছিলে । যেরূপ উত্তম 

স্তব করিয়াছিলে, তন্ত্রপ উত্তম স্বর্গে যাঁও(২)। উত্তম ধর্পের অনুষ্ঠান 

করিয়াছ, ভাহার উত্তম কল গ্রাপ্ত হও। উত্বম দেবতা ও উত্তম স্থর্য্ের 

সহিত একীভূত হও। 

(১) খধি আপন স্বৃতপুত্রেব সম্বন্ধে এই হৃক্ত রচন] করিয়াছেন । 

(২) পুণ্যকর্ম্মের ফল উত্তম ্বর্গলীভ, তাঁহ। প্রকাশ হইতেছে । 
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৪। আঁমাঁদিগের পিতৃপুকষগণ দেবতার মত মহিমার তধিকার্য 

হইয়াছেন। তাহার! দেবত্ প্রাপ্ত হইয় রেবতাঁদিগের সহিত ক্রিয়। কলাপ 

করিয়াছেন । যে নকল জ্যোতির্দায় পদার্থ দীপ্তি পাইর। থাকে, তাহার! 

উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তীহার। দেবতাঁদিগের শরীর মধে 

প্রবেশ করিয়াছেন (৩) । 

৫| তীহাঁর! নিজ ক্ষমত| বলে সমস্ত ব্রদ্ষাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন(৪) 

যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যাঁয় নাই, তাহারা তথায় গিযাছেন। তাঁহার 

নিজ শরীর দ্বার! সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন | প্রজাবর্গের প্রতি নাঁন। 

একাঁরে নিজ প্রভাঁব বিস্তীরিত করিয়াছেন । 

৩। নুর্য্যের পুস্রন্বরূপ দেবতীবর্গ তৃতীর কার্যযদ্বারা স্বর্গবিৎ ও অনুর 

ৃধ্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থ।ঘ তাঁহার উদয়ের মূর্তি আর 

তাঁহার অস্তগমনের মৃক্ডি), অপিচ আঁমাঁর পিতৃ পুকধগণ সন্তান উতৎ্পাদন- 

পূর্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাগন কগ্িলেন এবং চিরস্থাশী 

বংশ বাঁখিয়' গেলেন । 

॥। যেরপ লোঁক নে$কাঁযোঁগে জল পাঁর হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর 

ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ ন্বস্তিদ্বার1! বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তক্জপ 

রৃহদুকৃথ ধষি নি ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুক্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থেৰ 

পদার্থে ও স্র্য্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করিয়! দিলেন । 

৫৭ জ্বৃন্ত। 

মন দেবত৭ । বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এই তিন খষি। 

১। হে ইন্দ্র! আমর! ষেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমর! যেন 

সৌঁমবিশিষ্ট যজ্ৰ হইতে দুরে ন! যাই । শক্রগণ যেন আমাদিগের মধ্যে ন! 

আসে। 
পতি 

পাশা 

(৩) পুনাত। পুর্বপুরুষগণ দেবত্ব প্রাগুহইয়াছেন। 

(8) উহার) অখিলব্রদ্ধীও ভ্রমণ করিযাঁছেন। 
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৬৮জতক, ১ অব) 14 হাতনবল ৮৬ ভা । 

দ্রেবতা্দিগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছেন, ভাঁহাঁর হোম হউক, আমর 

তাহাকে প্রাপ্ত হই । 

৩। নরাঁশংস সম্বন্ধীয় সৌমদ্বার। মনকে আহ্বান করি এবং পিহুলোক- 

দিগের স্তবের দ্বার! মনকে আহ্বান করি । 

৪॥ তৌঁমাঁর মন পুনর্ধাঁর এত্যাঁগমন ককক, প্রত্াগমন পূর্বক তুমি 

কার্ধা কর, বল প্রকাঁশ কর, জীবিত হও এবং স্ধ্যকে দর্শন কর(১)। 

€॥ আবার আঁমাদিগের পিতৃপুকষগণ মনকে ফিরাইয়। দেন, 

দেবলোকগণ কিরাঁইয়! দেন, আমর] যেন প্রাণ ও তাহার আনুষঙ্গিক সকল" 

কেই প্রাপ্ত হই । 
৬1 হে সোম ! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমর। যেন, 

সম্তানসন্ততিযুক্ত হুইয়! তোমার কার্যে মিলিত হই। 

(৮ সৃক্ত। 

মৃত স্ুবন্ধুব মন, প্রাণ, প্রতৃতি দেবত। বন্ধু, প্রভৃতি খষি(১)। 

১1 তোঁমীর ঘে মন অতি দরে বিবস্বাঁনের পত্র মের নিকট গিয়াছে 

তাহাকে আমর ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোে 

আসিয়। বাস কর। 
্ 

২। ভোমার যে মন অভিদূরে স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে চপিয় গিয়াছে 

উহাকে আমরা, (ইত্যাদি পথম খকের গেষ অংশের সহিত অভিন্ন) । 

৩1 চতুর্দিকে ভ্রট হইর| যায়, অর্থাৎ খনিয়! থসিয়া পড়ে, এরপ আআ 

দরবর্তর দেশে তোমীর যে মন শিয়াছে, তাহাকে আমর, (ইত্যাদি)। 

৪॥ তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দৃরবর্তি প্রদেশে চলিয়া! গিয়া 

ভাহাকে আমরা, (ইত্যাঁদি)। 
722 

(১) সুবদ্ধু নীম্চ স্ৃতভ্রাতাঁকে উদ্দেশ করিয়। 
টিটি 

হিং 
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৮অষ্কক, ১অধ্যাব || খণ্বেদ সহাহিতখ । [১০ মণ্ডল, ৫৯ জৃক্ত | 

শি লস যে শি ২ শশী সস শেসনপ পিপি 

&। তোঁঙ্গার যে মন অতি দুরস্থিত জলপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, 

তাহাঁকে আমরণ, (ইত্যাদি)। 

৩। তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্যমানি কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইতায দি) । 

৭। তোঁমাঁর যে মন দুরবর্তাঁ জলের মধ্যে, কি বক্ষলতাদির মধ্যে 
শিয়াঁছে, তাঁহাকে আমরা, (ইত্যাদি)। 

৮। তোমার ঘে মল দৃরবর্তীঁসর্য, কি উষাঁর মধ্যে শিরাঁছে, তাহাকে 

আমরা । (ইতাদি) | 

৯। তোমার যে মন দৃরস্থিত পর্বতমাঁলার উপর চলিয়া! গিয়াছে, 
তাহাঁকে আমর, ইত্যাদি) । 

১০1 তোঁষাঁর যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দুরে চলিয়া গিয়াছে, 

তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি) । 

১১। তোমার যে মন দুরের দুর, তাহারাও দুর, কোন স্থানে চলিয়! 

গিয়!ছে, তাহাকে অম.রা, (ইত্যাদি) । 

১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, 

তাহাকে আমর, (ইত্যাদি।১(২) | 
পেশা পেপসি 

৫৯ সুজ । 

খষি নিখতি, অন্ুমীতি, প্রভৃতি দেবত1| বন্ধু, প্রভৃতি তিন খষি। 

১। নুবন্ধুর পরমাঁয়ু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়| বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে 

সারথি রথ চাঁলন! করেন, তিনি যদি কন্মকুশল হয়েন, তবে রূ্থাব্ঢব্যক্তি 

যেমন নুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্প সুবন্ধু সস্ছন্দ প্রীপ্ত হউন । যাহার পরমাযুর 

হস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর ব্ষিয়ে ব্ৃদ্ধিই কামন| করে। 

নিধতি অতি দ্বরে গমন ককন। 
পা শিিশ্ীটি 

(২) ম্বতভ্রীতাঁর আঁত্স। পৃথিবীতে, ন স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাঁদিতে, তুর্ষ্যে না 

' উষষায়, পন্ধত মাশীয় ন) দুরের দুব তাঁহী হইতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চণিয়] 

গিয়াছে, খষি তাহাই কণ্পন। করিতেছেন । 
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৮ অক, ১ঘধ্যায়।] খথেদ সংহত । ॥ ১০ পলা) ৫9 পুতি । - 

শী শশী পাশা িীশাীপাটীপিাশপীলাশপপাশিশপপীীশা শীত সা শ পাটি তা পিপি টি ৮৮ শা রর 2 
লস শি্িশ শী ্প্-2হশালিশপশাশীিিশর টিটি 

২) আমর) পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাঁভের জন্য সাঁম গীনসহকারে 

অন্ন তপাঁকাঁর করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষযদ্রব্য রাঁশি করিতেছি । আমর! 

নিঃখটিকে ভ্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অগ্ন ভোজনে প্রীতি লাভ ককন, 

নিখ তি, (ইত।দি 'শেষ খকের শেষ ভাঁগের সহিত অভিন্ন)। 

৩। আমার যেন নিজ পুরঙ্কীরপাঁর! শক্রদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ 

আকাঁশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রুপ আমর যেন শত্রদিগের 
উপরে স্থান লাভ করি । যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বার! কদ্ধ হয়, তদ্রপ 

আমর! যেম শত্রর গতি রোধ করি । আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নিখতি 
যেন কর্ণপীত করেন ।॥ নিঞ্খতি, (ইত্যাদি)। 

8 ছে সোঁম ! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও ন1, আমর যেন 

সূর্যের উদয় দেখিতে পাঁই। আ'মাদিগের বৃদ্ধীবস্থা ঘেন দিল দিন সচ্ছন্দের 
সহিত অতিবাহিত হয়, নিখ “তি, ইত্যাদ) | 

€1 হেঅনুনীতি(১)! আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। অ মরা 

যাহাতে ঝাচিয়! থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান 

কর। যতদূর স্্য্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও 
আমর! তোমাকে ঘুত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুঁটি কর। 

৬। হে শস্বনীতি! আঁমীদিগকে আবার চক্ষু দাঁন কর। আবার আমা: 

দিগের প্রাণ আঁমাঁদের নিকট আনিয়! উপস্থিত কর, আবাঁর ভোগ করিতে 

দাও। আমর! ঘেন চিরকাল স্থধ্যোদ্য় দেখিতে পাই । হে অন্ুমতি(২) 

যাহাতে আঁমীিগের বিনাশ ন। হয়, তদ্রর্ূপ আমাদিগকে নুখী,.কর | 

(১) “ অস্থুনীতি ” অর্থাৎ ফিনি লোকের প্রাণ লইয়] চলিয1 যান । সায়ণ। 

« [৮20062181০0 ৪ 60701056023 0109 7961:307010080100 0৫ & &০০০৮ £০94588- 

81011954780716 785 (1884), 91. $, 00. 291) 0০০০, 

£ 00106 0£ ])169.--7162 11167. 55110097918 000)106 60 807০ 608৮ 490019 

18 & 1672819 ৫90. “]6 20৪0 09 ৪:100106 1011 3:81088 ৪3 19019980]" 43061. 900 

[0099৪ ) ১৪৮ 10085 8180 0৪ & 51001)1৩ 110%090986109)0--006 01009 10900 1081063 0 0109 

0910 .--14162 11%1127, 

নির্খতি অর্থে পাপ দেবত", তাঁছ। পুর্ধে বল হইক্সাছে, এন্ছানে মৃত্যু দেবতা 

করিলে ভাল অর্থ হয়| এবং অনুনীতি অর্থে প্র।ণ রক্ষাকারী দেবত] করিলে নঙ্গত 

অর্থ হয় । 
এ:8.00010100 00 01086887 00005 009. 890988৪8 01 ৮০০] 11] ৪৯ 1] &ও 9 

6০615850000] জায89০740746 26265) ৪০৮ 2 (1884), 0. 398. 
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৮আষ্টক,১ অধ্যায়] খণ্েদ সংহিতা। [১০ মণ্ডল, ৬৭ তত | 

পাপা শা শি শীস্পশশিশ্িা 2 শু স্্্য্াহ্হি তিশা ীস্সপপসসি ইন টি 

৭। পৃথিবী পুনর্বার আমাদিগকে প্রাণ দাঁন দিন | পুনর্র্বার ভ্যুলোঁক- 
দেবী ও অন্তরীক্ষ আঁমাঁদিগকে প্রাণদাঁন দিন! পোঁম আমাদিগকে পুনব্বার 
শরীর দান ককন। আর পুষ! আমাদিগকে এরূপ হিতকরঃ বাক্য প্রদাঁন 
ককন, যাহাতে আঁমাদিগের কল্যাণ হয়। 

৮। যে দ্যাঁবাপৃথিবী অতি মহত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের জননী ্বরূপ 
তাঁহার! মুবন্ধুর কল্যণ ককন। ছ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ 
দূর করিয়। দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তৌমাঁর অনিষ্ট করিতে না 
গারে। 

৯। স্বর্গে যে দুই উষধ, ঝ1 যে তিন উষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে 
এক ষধ বিচরণ করে, মে জমস্ত লুবন্ধুর উপকারে আনুক। দ্যুলোঁক ও 
বিস্তীর্ণ পৃথিবী, (ইত্যাদি পূর্বতন খকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন) । 

১০। ছেইন্দ্র! যেরুষ উশীনর পত্ীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই 

শবটবাহী রুষকে প্রেরণ কর। (ছ্যুলোক ইত্যাদি) 

৬০ সুক্ত। 

রাঁজ| অলমাতি, প্রভৃতি দেবত1। বন্ধু, প্রভৃতি খবি। 

১। অসমাঁতি রাঁজাঁর অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহ মহত লোঁকে 

এ প্রদেশের প্রশংস1 করে, আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া! সেই দেশে গমন 

করিলাম। 

২| অসমাঁতি রাঁজ| বিপক্ষ সংহাঁর করেন, তাহার মূর্তি অতি উজ্ত্বল, 
রথে আরোহণ করিলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্রপ 
তীহাঁর নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ1 পুর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ 

নাঁমক রাজার বংশে জম্ব গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি শিষ্টের পাঁলনকর্ত|। 

৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ ককন, আর ন1 ককন, তাহার এরূপ 

বলবীর্ধ্য যে, সিংহ যেমন মহিমদিগকে অতিশাঁয়িত করে, তদ্ধেপ তাঁবৎ 
লোককে অতিশায়িত করেন। 

৪। ধনশালী ও পক্রমংহারকাঁরী ইক্ষাকু রাঁজ! মেই প্রদেশের রক্ষা- 

কাধ্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন হৃর্গসুখ ভোগ করে। 
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৮ অষ্টক,১ অধ্যায়।] খধেদ সংহিতী]। [১০ মণ্ডল, ৬০ হৃত্ত। 

সস সদ ৮2টি তিই টিটি সি লু্পিি্শিিি টি উ শিশির টাটা শিট ২ 

৫। হেইন্্র! ভূমি যেমন সব্ধলৌকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আঁকাঁশে 
ুর্ধ্যকে রাখিয়] দিয়া, ভদ্রপ তুমি রখাঁরূঢ অসমাতি রাজার অনুগাঁমী 

হইবাঁর জন্য বীরবর্থকে নিযুক্ত কর। 

৩। হে রাজন! আণান্ত্ের নগ্াদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য 

সোহিত বাঁ ছুই ঘোঁ্টকরথে যৌজনখ কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতীন্ত রূপণ, 

কখন দান করে না, তাহাঁদিগের সকলকে পরাঁভব কর । 

৭। এই যে অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি মাতীস্বূপ, পিতীন্ঘরপ, প্রাণ 

গাইবাঁর ওধধস্বরূপ। হে লুবন্ধু! তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি 

ইহাতে আঁগমন কর, ইহাঁর মধ্যে প্রবেশ কর। 

৮) যেমন রথ ধারণ করিবার জন্য রজ্জদবারা যুগ কাঁ্ঠ রথে বন্ধন করে, 
তদ্ত্রপ এই অগ্মি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁছতে তুমি জীবিভ ও 

কল্যাসম্পন্ন হইবে, তোঁমার মৃত্যু অবস্থা! অপগত হইবে। 

৯। যেমন এই বিস্তীর্ণপৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষদিগকে ধারণ করিয়। 
আছেন, তদ্রপ এই অগ্নি, (ইত্যাদি পূর্বঝকের শেষ ভাগ)। 

১০। বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হইতে আমি স্ববন্ধুর মন আহরণ 
করিয়াঁছি। ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু অবস্থা 

অগগত হইবে । 

১১| বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সুর্য উপর হইতে নীচের দিকে 
উত্তাপ দ্রেন। গাভীর দুগ্ধ নীচে রদিকে দোহন করা যাঁয়, তদ্ত্রপ হে মুবনধু! 
তোমার অকল্যাঁণ নীচে গমন ককক(১)। 

৯২। আঁমাঁর এই হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, ইহ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, 
ইহ! সকলের পক্ষে ওধধস্বর্ূপ, ইহার ম্পর্শে কল্যান হয় । 
পলপিস্পপীপাস্পিসিস পাশপাশি পাশা শিট টি 7 পশ্পাটশীশীি 

(১) ৭ হইতে ১১ খকে স্ুবন্ধুর মৃত্যুর কথ]। 

১৫০৪ 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায়।] গরণ্থেদ সংহিতা! । [ ১৭ মণ্ডল ,৬১ | 

০2 ৮ ২ িিশ্শি শি পা শশী শীশি শিলা শী পিপল উএচছ শি ৩০ রঃ সা 
-াশশাশাঁ শাাাাশাপ্পীশ্ীশী শু 

াশীশাশী শী শশিশতি 

৬৯ সৃক্ত। 

বিশ্বদেব দেবত) | নাঁভঁনেদিষ্ খষি | 

১। নাঁভানেদিটের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রতাঁগণ 
বিষয় ভাঁগ করিবার সময় নাভাঁলেনিষ্টকে ভাঁগ ন! দিয়! কদ্রের স্ব করিতে 
কহেন, ভাঁহাঁতে ন।তানেদিষট করের সব উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়! অঙ্গিরা- 
দিগের যজ্ঞনৃষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাহারা 
যাহ! বিল্মাত হইয়| ছিলেন, তাহ! তিনি অপ্ত হোঁতাঁকে বলিয়| দিয়! যজ্ঞ 
সমাপন করাইয়! দিলেন। 

২1 কদ্রদেব শুবকর্তাদিগকে ধনদাঁন করিবার জন্য ও তাহাদিগের শত্রু 
নগী করিবাঁর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেগণ করিতে করিতে বেদীতে যাঁইয়! অধিষ্ঠ'লি 
করিলেন, মেঘ যেমন জল বর্ঘণ কবে, তদ্জরপ রুদ্রদেব শীত গমনে উপস্থিত 

হইয়া বক্ত তা করিতে করিতে চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতী প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন । 

৩। হে অশ্িদ্বর! আমি যজ্ঞে প্ররৃভ হইয়াছি, যে অর্ধায্যু আঁমাঁর 

তস্তের অক্ুলিধাঁরণপুবর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া! তোমাদিগের 
নাম নির্রেশসহকারে চক পাঁক করিতেছেন, তোমর| সেই স্তবকাঁরী 

অধৃধ্যর এই যজ্জৌদ্যো'গ দেখিয়া মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্স্থানে ধাবমান 

হয়| থাঁক। ্ 
৪ যখন কৃষ্তবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাঁভীদিগের মধ্যে মিশাইয়। 

গেল, (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকাঁর নষ্ট হইয়! প্রতকাঁলের রক্তিমাভ] 
দৃট হইল, তখন হে দৃালোঁকের পৌন্দ্র অশ্বিদ্ধর়! তোঁমাদিগকে আমি 
আহ্বান করি। তোমরা আমার যঞ্জছে আগমন কর, আমার আন্ গ্রহণ কর, 

আমাঁর গ্রহণকারী ছুই ঘোঁ্কের ন্যায় তাহা ভোজন কর। আমাদিগের 
কোঁন রূপ অনিষ্ট চিন্তা করিও ন|। 

৫॥ ঘে শুক্র, বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহ! বৃদ্ধি পাঁইয়! 
নির্গত হইতে উদ্মাখ হইল। তিনি তখন মনুষ্য বর্গের হিতার্থে তাহা! নিবেক 

করিয়া ভাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র মেক 
করিপেন। 

১৫৩: 



৮ অই্টক, ১ অধাঁয় |] খখেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ১৬ ছৃজ। 

৬। যখন পিত যুবতী কন্যার উপর(১) পুর্কোক্তরূপ রতিকাঁমন 
পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, ভখন উভয়ে পরম্পর সঙ্গমে 
প্র শুক্র সেক করিলেন । নুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে মেই 
শুক্রের সেক হইল। 

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাঁকে সম্তে।গ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর 

সহিত সঙ্গত হইয়! শুক্র সেক করিলেন। নুচাক ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতার 

তাহা হইতে ব্রহ্ম স্্টি করিলেন এবং ব্রতরঙ্ষাকারী বাস্তেম্পতিকে 
নিম্ধীণ করিলেন(২)। 

৮ | যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন লিক্ষেপ করিতে : 

করিতে আনিয়া ছিলেন, তদ্রুপ সেই বাঁন্তোষ্পতি আমার নিকট হইতে 

গ্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আসিয়া ছিলেন, সেই পদে ফরিয়] 

গেলেন, অন্দ্রিরাগণ আঁমাঁকে দক্ষিণান্বরূপ যে সকল গাভী দয়ছেন, তাহ! 

তিনি অপলাঁরিত করিলেন না । স্পর্শকুণল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ 

কাঁরতে সঙ্ধর্থ হইয়াও তিনি সেই সকল গাঁতী গ্রহণ করিলেন ন|। 

৯। প্রজাঁবগের উৎপীড়নকাঁরী ও অগ্নির দাহজ্নক রাঁক্ষমাি সহ! 
এই যজ্ঞে আনিতে পাঁরিতেছে না, যে হেতু কদ্র ঘজ্ঞ রক্ষা করিতে- 
ছেম। রাঁত্রিকাঁলেও বিবস্ত্র রাঁক্ষসেরা যঞ্জীয় অগ্নির নিকট অ।পিতে 

পাঁয়ে না । যজ্ঞে রধাঁরণকর্ত। সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপুর্বক এবং অন 

বিভরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাঁক্ষনদিগের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

১০) অজিরাগণ ময়মাস যদ্ত অনষ্ঠানপুর্দীক গাভী লাভ করে, 
ভাহার| চমৎকার ভ্তবের সাঁহাঁয্যে যজ্তবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে 

যজ্ঞ সমাঁপন' করিলেন । শ্াহার। ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে 

(১) পিত। রুদ্র, কন্যা উষ্ী। লায়ণ | 

(২) বান্তোষ্পতির জম্ম বিবরণ ঝথেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া! 
বোধ হয় | বিবরণটা পৌরানিক গণ্পের মত, খণ্থেদের দ্খম মণ্ডলের পূর্ধে 

বত্তোষ্পতির নম পাইয়খছি, কিন্ত তীছীর জন্মের এক্রপ গণ্প পাই নাই। 

১৫৪৬ 



৮ আটক, ১ অধায় |] খগ্থেদ সংহিতা। [ ১০ মণ্ডল, ৬১ ভুত | 

দি 

পদ্ধি প্রাণ্ড হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন । তাঁহার দক্ষিণা- 
বিহীন যজ্ঞ (সত্র নামক যজ্ছে দক্ষিণ থাঁকে না) অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অবিনাশী 
ফল লাভ করিলেন। 

১১ যখন €সই অঙ্গিরাঁগণ অমৃততুল্য ছুপ্ধ দোঁহনকাঁরিণী গাভী 
উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ ঘজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমহকাঁর শুবের 

সাহায্যে হৃতন সম্পত্তির ন্যাঁয় অভিষিক্ত বৃ্টিবারি প্রাপ্ত হইলেন। 

১২। এই রূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকন্তীকে এত দুর ন্নেহ 

করেন, বে যাঁহাঁর পশু হাঁরাইয়| গিধাঁছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই 

সেই অতি ধনাটা অতি কুশল নিম্পীপ ইন্দ্র সমস্ত গোঁধন ভদ্ধার ক্রিয়া 
দেন। 

১৩। নুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুঝেের নিগুঢ মর্ম অনুসন্গন- 
পূর্দক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুক্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাহার 
পাঁরিষদগ্ণণ নান! প্রকারে তাহাকে বেছনপুর্ববক তীাহাঁর সঙ্গে গমন 
করেন | 

১৪। মে সকল দেবত স্বর্ণের ন্যায় যজ্ঞন্থাঁনে অধিষ্ঠাঁন করেন, 

তাহার! অগ্নির তেজকে “ ভর্ণ ” এই নাস দেন | তীহাঁর আর নাঁন জাঁত- 

বেদ অগ্রি । হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই বজ্বের হোতি1! তুমিই অনুকূল 

হইয়|.আমাদিগের আঁহ্ব।ন অবণ কর। 

১৫। হেইন্দ্র! মেই দুই উজ্জ্বলমুত্বাঁ কত্্রপুক্র নাঁত্য আমার স্তব ও 

যন্ত গ্রহণ ককন। যেরূপ মন্ুর বজ্ছে তীহাঁরা প্রীতিলাভ করেন, তদ্রুপ 

আমি কুখ বিস্তার করিয়াছি, আমার হজ্জে প্রীতিলাভ ককন, প্রজাবগকে 

ধন প্রেরণ কৰকন এবহ যজ্ঞ গ্রহণ ককন। 

১৬ এই যে সর্বস্থ্টিকারী সোম, ধীাহাঁকে সকলে স্তর করে, তাহাকে 
আমরাও ত্তব করি। এই ক্রিয়াকুশল সোঁম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল 
পাঁর হইতেছেন। ঘেরূপ দ্রুত গ্রতিশাপী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত 
করে, তিনি ক্মীবনূকে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করিয়াছিলেন। 

১৭। সেই অগ্নি ইহলোঁক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি ভাঁরণ- 

কর্তী; তিনি যাঁগকারী; অমৃততুল্য দুপ্ধীদারিনী গ1ভী ঘখন আঁর প্রসব 
১৫০৭ 



৮ অষ্টক,১ অধ্যায।] খগ্বেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৬১ সৃ।। 

হইত মা) ভখন তাঁহাকে প্রসববতী করিয়| তিনি দুপ্ধীদাঁয়িনী করিলেন । মিত্র 
ও বকণকে উত্তম উত্তম সবের দ্বারা সন্ত করি। চমৎকার স্তবের দার 
অর্ধ্যম|কে সম্ভুট করি। 

১৮1 হে স্বর্স্থ সথধ্য! আমি নাঁভানেদ্িউ, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ 

আঁমি তৌমাঁকে সব করিতেছি, আমার কামনা যে গাঁতী আঁতীয়($)। 
লাঁভকরি। মেই ছুুলৌক আঁমাদিগের অেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং হ্র্যোরও 

অগিষ্ঠানভূত | আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুকষই ২ অন্তর ?। 

১৯1 এই আঁমাঁর উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস) এই 

সকল দেবতা অমাঁর আত্মীয়) আমি সকলই। ভ্তোঁতাগণ যজ্ঞ হই।ত সর্ক 
প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন | এই যজ্ঞ স্বরূপ গাভী নিজে উৎপন্ন হইয়। এই 

সমস্ত উত্পাঁদন করিপছেন। 

২০। এই অগ্নি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ 
করিতেছেন, ইনি উজ্ভুল, ইহলোঁকে ও পরালোকে হায়, এবহ কাঁষ্ঠদিগকে 
পরাঁভিব করেন, ইহার শিখাঁশ্রেণী উর্ধে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ, 
ই হাঁর মাতা অরণি এই মুস্থির সুখকর অগিকে শীঘ প্রসব করিতেছেন। 

২১। আমি নাভাঁনেদি উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করির। শ্রান্ত 
হইয়াছছি, আমার স্ততিবাক্যগুলি ইন্ত্ের প্রতি গিরাঁছে। হে ধনশালী 
অগ্নি! শ্রবণ কর । আমাঁদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দাঁন কর। আমি অশমেধ 
যজ্ঞকারীর পুন, আমার স্তবে তুমি রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ। 

২২। হে বজ্জধারী ইন্দ! হেনরপতি! তুমি জানিবে যে, আমর! 
প্রভূত ধনের কাঁমন! করিয়াছি | "আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়। 
থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়! থাকি, আমাদিগকে রক্ষা! কর। হে হরিদ্য় ঘোটক 
বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপুর্র্বক আমরা! যেমন অপরাধী না হই। 

২৩। হে উজ্জ্বলঘূর্থি মিত্র ও বকণ ! গাঁতীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ 

করিতেছিলেন, সর্বপ্রগামী যম স্তবের ইচ্ছাঁয় গাঁহাঁদিগের নিকট গমন 
উস সপ 10৯১০৯৯৯০৮৯ 5 

(৩) হর্ধে/র পুজ মনু,মন্ুর পুত নাভানেদিই। শায়ণ। 
১৫৩৮ 



৮ আষ্টক, ১ অধ্যায় । ] থরথেদ সংহিতা । [ ১৭ মওল, ৬১ স্মুক্ত। 

-শাঁশোশীািটিতিটি টি শীল শী? শি শি ঁশ্ল কার ০ ১০০০ সলিল ক 

করিলেন, আমি নাঁতানেদিন্ট সেই শব বলিয়। দিলাম এব যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিয়াদিলাঁম। সেই হেতু শামি তাহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হইলাম। 

১৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলী ক্রমে সব করিতে 

করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাঁইতেছি। শীঘগামী ঘোঁউক সেই বকণের 

পুর । হে বরুণ ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করিয়| থাঁক। 

২৫| হেমিত্র ও বরুণ ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তবসমুহ প্রয়োগ করি- 

তেছ্ছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোঁমর1 আমাদিগের প্রতি আঁনুকুলা করিবে, 
কারণ তৌমাদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর । তোঁমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ হইলে 
সকল স্থানেই স্ত্তিবাঁকা সকল উচ্চারিত হবে । চির পরিচিত পথ যেরূপ 

সুখকর হয়, তদ্ধপ তোঁমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাঁদিগের স্তত্বাক্য সকল 

শ্বথকর করে। 

২৬। পরমবন্ধু মেই বকণ দেবতাঁবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নম- 

বাঁকা প্রাপ্ত হইয়! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। গাঁভীর দুগ্ধের ধারা উহার জের জন্য 
বহুমাঁন হইতেছে । 

২৭। হে দেবতাঁগণ ! তে।মরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী । আঁমাদিগের 
উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোঁমরাঁ সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাঁগণ ! 

তোঁমর! উদ্যোগী হুইয়। আমাকে অন্ন দিয়াই, তোঁমাদিগের মোঁহ নষ্ট হই- 
য়াছে, তোমর1 এক্ষণে গোধন লাভ কর। 

রে 11 1110, 
পি পাটি তি ৯ রঃ 
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৮ অইক, ২ জধ্যাঁয়।] খগ্থেদ সংহিতা । | ১০ মণ্ডল, ৬২ হুক! 
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দ্বিতীয় অধ্যায় | 

৬২ স্ুক্ত। 

বিশ্বদেব, প্রভৃতি দেবতা । নাভানেদিষ্ট ঝষি | 

১। হে অঙ্গিরাগণ ! তোঁমরা যক্ছীয়দ্রবা পু দক্ষিণ! সংগ্রহ করিয়া 

ইন্জের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া । আত এব তোমাঁদিগের মঙ্গল হউক | 
হে মেধাকীগন ! আমি মানব আঁসিয়াছি, আমাকে ভোঁমনা যজ্ব লমাপলের 

জন্য নিযুদ্ত কর। 

২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমর1! আমাদিগের পিতাস্বরপ, তোমরা 

গোঁধন তাঁড়াইয়! লইয়া! আঁনিয়াছিলে | তোমরা এক বৎসরকীল যজ্ঞ করিয়া 

গোঁধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করিয়াছিলে । তোমর] 

দীর্ঘায়ু হ৪। আঁমি মানব, ইড্যারি [পুর্র্ব খকের শেষভাগের দহিত অভিন]। 

৩। যে তোমর! যজ্ঞ প্রভাবে আঁকাঁশে স্ু্যকে আরোহণ করাইয়!ছ 

এবং সকলের জননীভ্ুত1 পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ঘ করিয়াছ, মেই তোমর| 

উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও | আমি মানব, (ইত্যাদি)। 

.৪। এই আমি নাঁভাঁনেদি্ঠ তৌমাদিগের ভবনে আনিয়া মনোহর 
বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুত্র খষিগন ! শ্রবণ কর। হে আঙ্গিরাগণ! 

তোঁমর। উৎকৃকঠ ব্রহ্মতে জং লাত কর। আমি মানব, (ইত্যাদি)। 

৫| সেই সমস্ত অঙ্গির! ভিন্ন ভিন্ন মুন্তিধারী; তীহাদিগের ক্রিয়াকলাপ 

ণন্তীর, অর্থাৎ কেহ সন্ধান পায় না। সেই অন্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাহার 

চতুর্দিকে আঁবিভূত হ*লেন। 
৩। তাহারা অগ্নির চতুর্দিকে আবিভূত হইলেন, নানা মূর্তিতে গগ্- 

নের চতুর্দবিকে উদয় হইলেন | কেহ লবগড অর্থাৎ নয় মাস যজ্ছের প্র গোঁধন 
পাইয়াছেন ; কেহ দশপ্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। 

ঘিনি আন্গরাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র 

অবস্থিতি কারয়। আমাকে ধনদাঁন করিতেছেন । 

56৮৩ 



৮ অইক,২ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিতা । [১০ মওল, ৬৩ ভুক্ত । 
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ন। তীাহার। ইঞন্জের লাহাঁয্য প্রাণ্ত হইয়। কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে 

অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোঁষ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার| বিস্তীণ কর্ণযু্ত 
একসহম্র গাভী আঁমাঁকে দান করিয়] দ্রেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্জীয় অন্ন 

উত্নর্গ করিয়াছেন । রঃ 

৮। এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জলসংযু্ত আঁদরক্ষ বীজের 
ন্যায় শীঘু অস্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, কাঁরণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী 
এখনই দাঁন করিতে উদ্যত হইয়াছেন । 

৯। তিনিন্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যাঁয় উন্নতভাঁবে অবস্থিত আঁছেন, 
তাহার তুল্য কাঁধ্য করিতে কাহীএ সাধ্য নাই। ছাঁবণ্য মনুর দাঁন নদীর 
ন্যায় ধরাঁভিলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে । 

১০। যছু ও তুর্ব।নমে দাঁস জাতীয় ছুই রাঁজা(১) গাভীবর্গে পরিরৃত 

হয়! এবং অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে সেই মন্ুর ভোঁজনের জন) 

আয়োজন কারয়া দেয়। 

১১। মনু সহম্রগাভী দাঁন করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার 

যেন কোঁন অনিষ্ট ন! হয় । তাহার দাঁন স্র্ধোর সঙ্গে স্পর্ধ। করি] সর্বত্র 
গতিবিধি ককক। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মুর পরমায়ুঃ বৃদ্ধি ককন। তাহার 
নিকট আমরা! অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়1 থাকি। 

৬৩ স্ুক্। 

পথ্যণন্বভ্ডি ও বিশ্বদেব দেবত৭। শীষ খষি। 

১। যে সকল দেবতা অতি দুরদেশ হইতে আঁসিয়! মনুষ্যদিগের সহিত 
বন্ধুত্ব করেনু, ধাহাঁর! বিহস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদিগের অতি সম্ভট হইয়া! 

তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন? যাহার! নহুষপুক্র বাতির যড্ধে অধিষ্ঠাঁন 

হয়েন, শ্ীহার! আঁমাদিগের মঙ্গল ককন। 

২। হে দ্েবতাঁগণ ! তোঁমাঁদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার 

ঘোঁগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ে উচ্চারণযোগ্য। যাহারা অদ্িতির গর্ভে 
সপ সপ ০০ 

(১ দান রাজ]দিগের উল্লেখ | 
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৮ অষ্টক, ২ অধা য়] ঘের মংহিতা। [১০ মণ্ডপ, ৬৩ শুক্ত 

22 ্22িললিিিশীশিশীীটি টিটি নি 

দিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হুইতে জন্বিয়াঁছেন, তাঁহারা 

নকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ ককল। 

৩। কলের জমনীভূত! পৃথিবী যাঁহাঁদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়! 

দেন, এবং মেঘ সমাঁকীর্ণ অবিনাশী আঁকাঁশ অমৃত ধারণ করেন, মেই 

সকল অদিতি সন্তান দেবতাঁদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা- 

দৈগের ক্ষমত1 অতি প্রণংসনীয়, তাহার! বূঁফি আহরণ করেন, তাঁহাদিগের 

কাঁধ্য অতি সুন্দর | 

৪1 সেই সকল প্রবল পণাক্রান্ত দেবত| লোকের নিকট পুজা পাঁই- 

বাঁর জনা অমরত্ৃগুণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার! অনিমেষ নয়নে মন্ুষ্য- 

দিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ীবধাঁন করেন । তাঁহাদিগের রথ জ্যে1তিন্দ্ময়) 

তাহাদিগের কাঁধ্যের বিদ্ব নাই, তাহারা নিষ্পাপ) তাহার! লোকের 

মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাঁ করেন 

(| ধাহারা উত্তম ভীরদ্ধি সম্পন্ন হইয়! উজ্জ্লঘূর্তিতে যজ্ধে আঁসি- 

পাছেন, ধীহার! দু্র্ধ হই স্বর্গে বাপ করেন, সেই সকল প্রধান দেব- 

তাঁকে নমোঁবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের 

জন্য অন্দিতিকে দেব! কর | 

৩। হেজ্ঞানসম্পন্ন মস্ত দেবতা ! তোমর যতগুলি আছ, তোমরা 

বে জ্তব প্রাপ্ত হুইয়। থাক; কে স্তৌমদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে 

হে বংশরদ্ধিসম্পন্ন দেবতাঁগণ ! হে ধজ্ঞ পাঁপ হুইতে ত্রাণপূর্ধবক কল্যাগ 

বিতরণ করে, কে তোমাদিগের জন্য সেই যঞ্ডের আয়োজন করে£। 

ন। মনু অগ্নি প্রজুলিত করিয়া! অদ্ধায়ুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা! লইয়। 

থে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উত্কৃষট হোমের দ্রব্য উৎস্্ণ করিয়াছেন, 

সেই সমস্ত দেবতাগণ ! আমাদিগকে অভয় দান ককন এবং মুখী কৰকন, 

আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়। দিন এবং কল্যাণ বিতরণ 

ককন। 
যাঁহাঁদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাহার! স্থাবর জন্ম ৮। 

হে তাঁদৃশ দেবতাঁগণ ! এক্ষণে আমাদিগকে অভীত 
সমস্ত জগতের অধীশ্বর, 

ও ভবিষ্যৎ নকল পাঁপ হইতে পাঁর কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর । 

১৫১৩ 



৮ আষ্টক, ২ অধ্যায়।] গ্ষথেদ সংহিতা [ ১০ গল, ৬৩ সুক্ত। 

স্পী পসপীস্পিশাপ 

৯।॥ আমরা সকল যজ্ছে ইনীকে আহ্বান করিয়। থাঁকি, তাহাকে 

আঁহবান করিতে আনন্দ হয়। ভাঁবশ দেবভাঁবর্গকেও আহ্বান করি, াহার। 

পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাদিগের কাধ্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন 

লাঁতের জন্য অগ্নি, ছিব বকণ, ভগ, দ্যাঁবাপৃথিবী ও মকণ্ুগণকে আহ্বান 

করিয়া থাকি । 

১০1 আমরামক্দলের জন্য চ্যলোকম্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়! 

যেল দেবন্ব প্রাপ্ত হই(১। এই নৌকাঁতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইনার 

বিষয়ে কৌন ভয়ই নাই; ইহ! অতি বিস্তীর্ঘ ; ইহাতে আরোহণ করিলে 

সুখী হওয়! যায়) ইহার ক্ষয় নাই) ইহার গঠন অতি চমত্কার; ইহার 

চরিত্র নুনদর ; ইহ! নিষ্পাঁপ ও অবিনাশী। 

১৯1 হে যদ্রভীগ্রাহী তাঁবৎ দেবতাগরণ! আঁমাঁদিগকে আশয় দিবে 

ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাপ্গিকে ত্রাণ কর। 

এই সত্যস্বরূপ যজ্জের আফ্নোজন করিয়! তৌঁমাপিগকে আহ্বান করিতেছি। 

শ্রবণ কর, রুক্ষ! কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। 

১২। হেদেবতাঁগণ! আঁমাদিগের রোগ ও জর্ধপ্রদণার অধন্ম বুদ্ধি 

দুর কর। দাঁন না! করিবার বুদ্ধিষেন আমাদিগের লা হয়। দুষ্টাঁশয় ব্যক্তির 

ুর্ুদ্ধি দূর কর । আমদিগের শক্রুবর্গকে অতিদ্দুরে লইয়! যাও। আমা- 

দিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর। 

১৩। হে অন্দিতি সন্তান দেবতাঁগণ! তোমর! যাঁকে উত্তম গথ 

দেখাইয়| দিয়] সমন্ত পাপ হইতে পার করিয়। কল্যাণে উপনীত কর; 

এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই পদ্ধিশালী হয়, তাহার কোন অনিন্ট ঘটে না 

সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়। 

১৪। হে দ্বতাঁগণ! অন্ন লাভের জন] তোমর1! যে রথকে রক্ষা কর, 

হে মকৎগণ ! যুদ্ধের সময় সিঃত ধন লাভের জন্য তোমরা যেরথ রক্ষ! 

কর; হেইন্দ্র! তোমার দেই যে রখ,ঘাহ! প্রাঁতঃকালে যুদ্ধে গমন করে) 

তাঁছাকে ভজলখ করণ উচিত, যাহাঁ'ক কেহ ধৎস করিতে পারে না, আমর! 

যেম দেই রথে আরোহণপুর্বাক কল্যাণভাগী হই। 

(১) দেবন্ প্রাপ্চির কথ । 

৯৫১৪ 



৮অষ্টক, ২ অধ্যায়। ] খণ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৬৪ হু | 

১৫1 কি সুপথে, কি মকভূমিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক ; জলে, কি 

যুদ্ধে আমাঁদিগের কল্যাণ হউক) যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, 
এরূপ সৈনমধ্যে আমীদিগের কলাণ হউক; যথায় পুজ্র উৎপন্ন হয়, আমা- 
দিগের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোলিভে কল্য।ণ হউক | হে দ্বেবতাঁগথ! ধন 

লাভের জন্য আমাঁদিগের মঙ্গল বিধান কর । 

১৬। ঘে পৃথিবী পথে গন কালে মঙ্গল করিয়া! থাঁকেন ; ধিনি সর্ধ- 

শ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ) যিলি রমণীয় যজ্ঞ স্থ্ণানে উপস্থিত আছেন; তিনি কি 
গৃহে, কি অরণো আমাদিকে রক্ষা ককন; দেবতারা তাহাঁকে রক্ষা! ককন, 
আমরা যেন সুখে আঁহাঁতে বাস করি। 

১৭) হে সমস্ত অদিতি সন্ভানগণ! *হঅদ্দিতি ! ধ্যানপরায়ণ প্রতি 

তনয় গয় এই রূপে জোেমাঁদিগকে সংবর্ধন! করিলেন। অমরদিগের প্রসাঁদে 

মনুষ্যগণ পুভুত্ব প্রাপ্ত ছয়) তাঁবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন । 
পা ীশীশীিশিতিটি 

৬৪ সুক্ত। 

বিশ্বদেব দেবতা] গয খাষ। 

১। যজ্জের অময় দেবতার আঁমাঁদিগের স্তব শুনিয়] থাঁকেন। তাহা" 

দিগের মধ্যে কাহার স্তবকি উপায়ে উত্বম রূপে রচনা করি? কে আমা- 
দিগেকে কৃপ1 করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করিবার 

জন্য খমাদিগের নিকট আসেন £। 

২) অনুষ্ঠান সকল অনুঠিত হইতেছে; দ্রেবতীদিগের স্তব সকল 

হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে; উৎকৃষ্ট ভাঁব সকল ক্ষরর্তি গাইতে; মনের 

প্রার্থনী সকল উপস্থিত হইয়াছে ; আমার মনের অভিলীষগুলি দেবতা 

প্রিগের দিকেই ধাধা! আছে তাহার ব।তীত ম্খদাত| আর কেহ নাই। 

৩। মনুষ্যগণ ধাঁহ।কে বর্ণনা করেন, তেই পূধাদেবকে শুবের দ্বারা 

পুজ| কর) দেবতার ধাহাকে প্রজ্ৰলিত করিয়াছেন? সেই ছুদ্ধর্ষ অগ্নিকে 

স্তবের দ্বার| পুজা কর। সুর্য ও চত্্রও যম ও পিব্লোকবাঁসী ত্রিত 

ওবার ও উধখ1ও রাত্র & অশ্বিদ্বরকে স্তব কর। 
| ৯৫১৫ 



৮ অইক, ২ অধ্ায় | ] খরণ্েদ নংহিতা। [ ১০ মণ্ডল, $8 হু্ত। 

লিলি 
০ পপ ০০১০০ ০০০৯ ০৯ 
শপ শা শিস লিলিশ্ল দিেিি লেপ শিস স্পিশীশি শশী 

৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকাঁরে এবং কি বাঁকাদ্বীরা রদ্ধিযুক্ত হয়েন। 

বৃহস্পতি নাঁমক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বার! পরিতুষ্ট হুয়েন। অক্ত এক- 
পাদ ও অহিবুর্র আমাদিগের আহ্বানক'লে সুরচিত স্তব সকল শ্রবণ 
ককন। 

৫ হেঅবিনাশী পৃথিবী! ক্র্যোর জন্ম ব্যাঁপারের সময় তুমি, মিত্র 
ও বকণ এই দুই রাঁজাঁর পরিচর্ধয1 করিয়। থাঁক। সেই হ্র্য্য বৃহ রথে 

আরোহণপূর্রবক শটনৈঃ শনৈং গমন করেন, তীহার জন্ম নান! মূর্িতে 

হয়; সপ্তখষি ভীহাঁর আহ্বাঁনকর্তা। 

৩। ইম্্রের যে সকল ঘোটক নিজে হইতে বুদ্ধের সমর বিস্তর ধন 

শত্রদিগের নিকট হরণ করিল; যাহারা, যেন যচ্ছের সময়) সর্বদাই 

সহত্ ধন দঁন করেন. বাহাঁও1 সুশিক্ষত ঘেঁছকের মত পরিমিত রূপে চরণ 

ক্ষেপ করে, তীহারা মকলে আগাদিগের আহ্বান শ্রধণ ককক, নিমন্ত্রণ গ্রংণ 

করিতে তারা কখনই পরাঙ্মুখ নহে | 

৭) ভে স্তবকর্তাগণ! রথযোজনাকাঁরী বায়ুকে এবং বহুকীধ্যকারী 
ইন্রকে এবং পুষাঁকে শুব করিয়া োমাদগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও । 

তাহার সকলে এক মন ও অনন্যমন| হইয়| সূর্য্যের এসব সময়ে অর্থাং 
পভাতে যজ্ছে উপস্থিত হয়েন। 

৮1 প্রবাহশাপিনী ত্রিগুনিত সপ্ত সংখ)ক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, 

বনতকগণ, পর্বত, অগ্নি, কুশীন্ু নামক দেব, বাঁণক্ষেপকারা গন্ধব্বগণ, 
ভিষা, কদ্র এবং কদ্রদিগের মধ্যে এধান কদ্র, আশ্রয় পাঁইবাঁর জন্য ইহা- 

দ্রিগের সকলকে আমরা আহ্বান করেতছি। 

৯। সরন্বতী, জরযু॥ এব সিন্ধু(৯) এই সকল মহাঁতরঙ্দশাঁলিনী 

প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আনুন। জল £প্ররণকারিণী জননী- 
স্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃতন্ূল্য, মধুতুল্য, জল দন 
ককন। | 

১০। €সই বিপুল দীপ্তিশখলিনী দেবত1! এবং দেব পিতিণ তব নিজ 

পুর দেবতাঁদিগের সহিত আধম[দিগের বাক্য শ্রবণ বকন | আমরা উত্তম 

(৯ ম্বরম্বতী, রুধু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ 

১৫১৩৬ 
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উত্তম স্তব উচ্চারণ কবিতেছি, আমাদিগকে ইত্জ্র এবং বাঁজ এবং রথপততি 
ভগ রক্ষা ককন। 

১১। মকদগণ দেখিতে তেমনি রমণীঘ, যেন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ 
রমণীয়! কড্রপুভ্র ম্কং্গণের ভ্তৰে মঙ্গল হইঘ1 থাঁকে। লেকদিগের 

মধ্যে আমর] গোঁধনে ধনী হইয়| ঘেন যশস্বী হই । যেন সর্বদাই আমর! 

স্তবের দ্ব র দেবতাখিগকে ভগ্রন! করি। 

১২) হে মকত্গণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতগণ! ছে বকণ! হে 
মিত্র! তোমাদিগের পরসাদে আমি যে সৃমতি প্র।প্ত হইয়াছি, যেরূপ 

গাভী ঢুদ্ধে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রপ মেই শ্মতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা 

আমার শব অথণপূবর্বক অনেক বার রথারোহণে যঙ্ছে আনিয়াছ । 

১৩1 হে মকঙগণ! তোঁমর! ঘেমন পূর্বে অনেক বার আমাদিগের 

বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষী করিয়াছি, তদ্রগ এখনও কর। আমর! যেস্ানে 

সর্বপ্রথম যজ্তবেদী সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আত্মীয়ের 

ন্যয় কার্ধ্য ককন। 

১৪। দেই সর্ধজনবিদিত দ্যাবপৃথিবী অতি মহতী জননীম্বরূপা, 

মেই ছুই দেবী যজ্ছের সময় নিজ পুভ্ত্র দেবতাঁদিগের সহিত আগমন করেন, 

তাহাৰ| উভয়ে দুই ভূবনকে নাঁন। উপাঁয়ে ধারণ করিরা রাঁখেন। তাহার! 

পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিও হইয়] প্রচুর শুক্র অর্থ(ৎ রু্িবারি সেচন 

করেন। 

১৫। সেই হোমের মন্ত্র সর্বঞএকার কাম্যৎস্তর বিষয়ই উন্নেখ করে, 
সেই মন্ধু প্রধান ব্ক্তিদিগকে পাঁলন করে,তনে আিশ্রান্ত দেবতাঁদিশকে 

স্তর করিতেছে। সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলিয়া! কীত্তিত 

আছে । বিদ্বানগণ স্তবের দ্বার দেবভাঁদিগকে বঞ্ঞকামুক করিয়াছেন । 

১৩। এই রূপে গয় খধি, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, ধাহাঁর বিস্তর স্তবের 

সঞ্চয় আছে, বিনি যজ্ঞীনুষ্ঠান জংনেন) নেই মেধাবী গয় খা্ষ বিশিষ্ট ধল 

কাঁদনাদাঁর1 প্রবর্তিত হইয়া! তাবৎ নেবতাদিগকে উত্তম উত্তম স্তব ও 

স্তবের দার এই রূপে অপারগ্িত করিলেন। 

১৭। পূর্ন্ব সুক্তের শেষ খকের সহিত অভিন্ন । 
১৫১৭ 
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৬৫ হুক | 

বিশ্বদেব দেবত1। বস্থকর্ণ ফি । 

১ । অস্মি, ইন্দ্র, বকণ, নিত্র, অর্ধ্যমা, বাঁয়ু, পৃষ, সরস্বতি, আঁদিত্য- 

গণ, বিষুর মকুগণ+ বৃহৎ স্বর্গ, সেম, কদর, অদিতি, ব্রহ্মণল্পতি, ইহার 

সকলে পরস্পর মিলিত আছেন। 

২। ইন্ত্র ও অগ্নি, ইহাঁর| শিউপালন কর্তা, ই ছার! যুদ্ধের সময় 

একত্র হুইয়] নিজ ক্ষমতাদ্বারা শক্রুদিগকে তাঁড়াইয়া দেন এবং প্রকাণ্ড 

আকাশ আঁপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। মৃতযুক্ত সোমরন তীহাদিগের 

বল বাড়াইয়। দেয়। 

৩। মেই মহৎ অপেক্ষা মহৎ ও অবিচলিত « যক্্র্ক্িকাঁরী দেনতাঁ- 

দিগের উদ্দেশে আমি যঞ্জ অবগত হইয়া স্তবসমূহ প্রেরণ করিতেছি” ধাছার! 

প্র; মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাঁগণ আমািগকে 

ধন দান করিয়! শ্রেঠ ককন। 

$৪। সেই দ্রেবতাঁর। সকলের লায়কম্বরূপ হ্র্য্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ 

নক্ষত্রাদিকে এবং চু[লোৌক ও ভূলোক ও পৃথিবীঞ্চে নিজবলে ্বস্াঁন বত 

করিয় রাথিয়াছেন। তাহার! ধনদাঁনকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দাঁন 

করিয়| মনুষাপ্িগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন । মন্ুষাদ্িগের নিকট ধন প্রেরণ 

করেন, একাঁরণ তাহাদিগকে শুৰ করা হইতেছে। 

(1 মিত্র ও দীতাঁবকণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। ডাহার! 

দুই জন রাজার রাজা, তাহার! কখন অমনোযোগী হয়েন না, তাহাদিণের 

ধাঁম উত্তমরূপে সংধাঁরিত হুইয়! অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে। ছুই দ্যাব- 

পৃথিবী স্াহাঁদিগের নিকট যাচকের ভাঁবে অবস্থিত আছেন | 

১। যে গাভী অপ্রার্থিত হইর! পবিভ্রস্থান যজ্ছে আগমন করে, যে 

দুধ দানপূর্ব্বক ঘল্বকর্্দ সম্পন্ন করে। সেই গ।তী আঁমার প্রর্তাবমতে 

দাঁতাঁবকণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান ককণ এব 

দেবতা 4 সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষ। কৰ্কন ॥ 

১৫১৮ 
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৭। খীঁহার| নিজ তেজে আকাঁশপুর্ণ করেন, তামিই ধাহাঁদিগের 

িহ্বা, বীছার1 যজ্ছের বৃদ্ধি করেন, তাহারা অপান আপন স্থান বুঝিয়া 

্ঞস্থানে বনিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নির্গত 

করিয়াছেন এবহ যজ্ঞ স্যফি করিয়। আঁপনাদিগের শরীর ভূষিত করিয়া , 

দেন। 

৮। দ্যা! ও পৃথিবী ই'ছাঁরা সর্বস্থান ব্যাঁপিয়! আছেন, ইহার! 
সকলের ছাতা পিতৃব্বরগ, সকলের পূর্বের্ব জন্মিরাঁছেন, উভায়রই স্থান 

এক; উভয়ই যজ্ঞস্থানে বাঁস করেন। উভয়ে এক মন| হইয়া সেই 

মহীয়াঁন্ বকণকে ঘ্ৃতযুক্ত ছুপ্ধ দিতেছেন। 

৯। মেঘ আঁর বায়ু, ইহার! র্টি বর্ষণকাঁরী জলের ভাঁগাঁর ধারণ 

করেন। ইন্দ্র ও বাঁয়ু, বকণ, মিত্র, অর্ধ্ম1, ইহাঁদিগকে এবং অন্দিতি- 
সন্তাম দেবভাঁদিশকে এব অদ্দিতিকে আহ্বান করিতেছি । যাহার! 

পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাহাদিগকেও ড1কিতেছি। 

১০1 হে খভুগণ! যে €পাঁম দেবতাদিগের আঁহবানকর্তী ত্বষ্টা ও বাঁয়ুর 
লিকট তোঁমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্রনিধন- 

কারী স্বুদ্ধি ইজ্দরের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপদ সেই সোমকে 
আমর! ধনের জন্য যান করি । 

১১। দেই দেবতার! পৃণ্যকণ্মম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়া" 

ছেন, বৃক্ষলতা ও বনতক এবং পৃথিবী ও প্তদিগকে হষ্টি করিয়াছেন, 

নূর্্কে আকাশে আরোপিত করিয়াছেন) তাহাদিগের দাঁন অতি 

চমতকার, ভীহীর পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাধ্য সম্পন্ন করি- 

যাছেন। 

১২। হে অশ্বিঘয়! তোমরা ভূভ্যুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়!- 

ছিলে, বধ্চিমতী নানী রমণীকে প্িক্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমদ 

খধিকে সুরপাঁভার্যয! আনিয়! দিয়াছিলে এবং বিশ্বক খষিকে বিষ্টাপু 

নামক পুত্র দান করিয়াছিলে। 

১৩) অস্ত্রধারিণী_ ও বজ্ের ন্যায় নির্দ্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং 

এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তী! ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং 
৯৫১৯ 
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ভাঁবশ দেবত। ইহারা সকলে আমখুর বাঁকা শ্রবণ কৰন। আর নান 

ভাঁব ও নানা চিন্তা বাহার সজ্জে সঙ্গে থকে, সেই সরম্থতীও শ্রবণ 

কৰন। 

১৪। বীঁহাদিগের সঙ্গে নান! ভাঁব ও নান1 চিন্ত| বিদ্যমান আছে, 

ধাহাঁদিগের উদ্দেশে মনু বঞ্ষ করিয়াছেন, হীহারা অমর, যাহারা 

উত্বমরূপ জানেন, ধাহারা সকলে একত্র হইয়! হোমের দ্রব্য এহ৭ 

করেন, বীহারা সকলি অবগত আছেন, মই সকল দেবঙাগণ আঁমাদিগের 

সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নি বেদিঅতন্ন গ্রহণ ককন। 

১০] বখিউবংশসভূত এই খবি অমর দেবও হদিগকে বন্দনা করি- 

রাঁছেন। গেই নেবতাঁরা অমস্ত ভুবন আয়ত্ত বরিয্ধা রাখিয়াছেন। 

উহার আমাদিগকে অদ্য উত্বুষী ধন দাঁন ককন। হে দ্রেবতগণ : তোমর। 

মৃছগল বিধান পুর্ক ভাঁদাদিগকে সর্ক দা রুক্ষ! কর। 

সুপ্ত । 

পাবি ও দেবত! পূর্ববগু। 

১। যে সবল দেবত| সর্বজ্ঞ, ইব্দ্রই বঁহাঁদিগের প্রধান, যাহার! অমর, 

যঙ্জের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমংকার £ম্ধি প্রাপ্ত হইয়ছেন। 

ধীহাদিগের মন উত্বৃন্ট, ধীহার! যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বজ্র 

শম্পন্ন ছেবতাদিগকে ডাক্তেছি। | 

২। ধীহার| ইজ্জকর্তৃক উৎপাদিভ হইয়া এবং বরুণকর্তৃক আখি ' 

হইয়খ জ্েৃতির্ঘয় স্থবোর গতিপথ পরিপূর্ণ করিরাঁছেন, সেই শত্রু সংহার* 

কারী মরুত্গণের স্ব চিহ্ব। করি । হেখিদ্বান্গণ| ইন্দ্রপৃত্রদিগের যজ্ঞ 

আরোজন কর। 

৩। ইন্দ্র বনুদিগ্নের সহিত আমাঁদিগের গৃহ রক্ষা ককন। অনিতি 

তন্ত্যদিগের সাহত তামধদিগের সুখ বিধাঁন ককম। কদ্রদেব কদ্রচত্র 

মকৎগণ্রে সহিত আমানিগকে সুখী ককন। বা পত্ীসমেত টি 

ল্ুখ বর্ধন ককন। 

১৫২৩ 
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৪। অপিতি, দ্যাবাঁপৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, মকহগণ, 
প্রকাঁণড ন্য্গ, অপিতি সন্তঠন দেবতাঁণণ, বন্ুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমনাতি! 
দূ্ঘ্য, ইহাঁনিগকে ভাকিভেছি যে,ই হারা আমাদিগকে রক্ষা! বকন 

৫। ভলাঁধিপিতি বিবিধ বুদ্ধিযুস্ত বকণ, প্রতরক্ষাঁকারী পুষ!, মহীরাঁনৃ 
বিষু, বাঁযু, অশ্বিহর, যজ্ঞক্য্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, ই'হার| আঁম[দিগকে 
গপ হইতে ত্র'ণ কঠিয়! তিন প্রকোষ্ঠয় কত গৃহ দান ককন | ূ 

৬। যজ্ঞ অভিলবিত ফল দান করুক, যক্তভাঁগ গ্র-হগ্ণ বাছা পূর্ণ 
ককন, দেবতারা এ ফোনের দ্রব্য আয়োজনকারীর| এনং হজ্ঞাধিকত্রী 
দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জজন্য এবং অতবকাঁরীগণ সকলেই আঁমাঁদিগের বাথ 
পূর্ণ ককন। 

৭। অন্ন পাঁইবাঁর জন্য অভিমত ফলদাঁনকাঁরী অগ্নি ও সোমকে শব 
কণরতেহি। বিস্তর লোকে তাহাদিগকে দাঁত বলিয়। প্রশংসা! করে। 
পুরোহিতগণ তাঁহাদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পুজ! নির থাকেন। তাহারা: 

আমাদিগকে ঠিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দাঁন ককন। 
৮। যাহার কর্তব্য পালনে সদ| উদ্দোগী, বাহার বলবাঁনৃ, ঘজ্ৰকে 

আনস্কৃত বরেন, বীহ|দিগের উজ্বল/ অত মহত, ব,হাঁণ যগজস্থাঁনে উপস্থিত 
হয়,ন অগ্নি যাঁহ।দিগের আহ্বাঁনকর্তা, যাহারা সতোর সপক্ষম্বজপ, সেই 
দেবতাঁগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে ₹টিবারি স্য্টি করিলেন । 

৯ দেবতাঁর। নিও কার্ধ/দ্বার। দ)1বাপৃিবী ও জন, বফলতাদি এবং 
হ্ছের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রবা স্যরি করিয়া] আক1শ ও হর্গ নিজ তেজ 
গঠিপুণ করিলেন | তাহ।রা ফত্রের সহিত আঁপন দহ মিলিত করিয়া! যকত 

ধিভুষিত রিলেন। 

১০। খুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন; তাহ।র1 আক:শের 
ধারণকর্ত।। বাঁযু আর মেঘ ইহাদিগে! শব্দ অতি মহত। জন ও রৃক্ষ- 

লত।নি আমাদিগকে অ্তববাক্ শিখাইয়।দিন। আর ধন দাঁনকর্তী ভগ 
ও কর্ষ,মা ই'হ1র| সকলে অমর যক্ছে আগমন ককন। 

+১। সমুদ্র, নদী, ধুলিময় পৃথিবী, আকাঁশ, অজ, একপাঁদ, শব্দকারা 
মেঘ, অতি, ই'হাঁর। আমার বাকা সকল শ্রবণ ককম। আর প্রজাবানু 
তাবু দ্েবভাঁও আমার বাফ্য শ্রবণ ককন। 

১২১ 
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১২) ছে দ্রেবগণ ! আমর মন্ুসম্তীন, ভোঁমাঁদিশকে যজ্ঞ দিতে যেম 

 আমর্থ হই | আমাদিগের চিরপ্রচলিত যগ্কে লুচাকরূপে সম্পন্ন কর। 

হে অদিতি সন্ভানগণ ! কদ্রগণ! বস্ুগণ! তোদ্ধদিগের দামণক্তি 

অতি চমতকাঁর। আমরা এই মন্ত্র সকল পাঁঠ করিতেছি, পরিতোবপুন্বক 
অবণ কর। 

১৩। যেছুই বাক্তি দেবতাঁদিশের আহ্বানকর্্া, ধাহাঁর! সর্বশ্রেষ্ঠ 

পুরোছিত, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উত্তদরূপে ধজ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, 
আমানিগের শ্কটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবৎ ভাঁবং অবিমাশী দেব চাঁকে 

আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থন! করি, তাঁহার প্রার্থন। পুর্ণ করিতে কখন 

অমনোযোগী হয়েন ন1। 

১৪) বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল, তাঁহারা মঙ্গল 
কামনীতে বসিষ্ঠ ধষির ন্যায় দেব পুঁজ; করিল। হে দ্রেবগণ! তোমরা 
আঁমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়। সন্ভটমণে অভিসধিত অর্থ দান 
কর। 

১৫। [পুর্ব স্থক্তের শেষ খকের সহিত অভিন্ন] 

সপে শী টীশাশীাটীশিশি 

৩৭ সুক্ত । 

বহম্পতি দেবৰত1। অযান্য খষি। 

১। আমাদিগের পিত1 এই সপ্ত শীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করি 
ফাছেন। সত্য হইতে ইহার উৎ্পত্ি। তাবৎ লোকের হিতৰাঁরী, 

অযাস্য খষি ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একসী স্তব ক্যা 
করিয়াছেন (১) । 

২| অঙ্গিরার বংশধরের। য্ধের অুন্দর স্থানে যাইতে মনস্থ করিল। 

তাঁহার। সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহার স্বর্গের পুভ্র। 

মছাঁবলে বলী, তাঁহার! বুদ্ধিম। নৃ বাক্তির ন্যায় আঁচরণ করিয়! থাঁকে। 

(১) এই হৃক্তের সায়ণের ব্যাধ্য। অতযস্ত কষ্ট কপ্পন] বোধ হয়। . 

১৪২৭ 
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৩। বৃহস্পতির সহাঁয়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, 

তাছািগের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলিয়া! দিলেন। অভ্যন্তরে কদ্ধ 

গাভীগণ চী্কাঁর করিয়! উঠিল। তিনি উত্কৃন্টরূপে স্তব ও উচৈঃম্বরে 
গাঁন করিয়! উঠিলেন। 

৪| গাঁভীগণ নিম্নের দিকে একটী দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে 
দুইচী দ্বারের দ্বারা অধর্মের আঁলয় অরূপ সেই হ!1 মধ্যে কদ্ধ ছিল। 

রহম্পতি অন্ধকারের মধো আলোক লইয়। যাঁইতে ইচ্ছ! করিয়! তিনটী 

দ্বার খুলিয়! দিলেন এবং গাঁভীগণকে নিষ্কাঁশিভ করিলেন । 

৫। তিনি ব্রাত্রে নিভৃতভাঁবে শয়নপূর্বক পুরীর পম্চাত্ভাঁগ 
বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুলা নেই গুহাঁর তিনটী দ্বারই খুনিয়। দিলেন । 
এাঁতঃকাঁলে তিনি পুজনীয় সুর্ধ্, আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পাঁইলেন, 
তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহুঙ্কার ছাঁড়িতে ছিলেন | 

৩। যে ৰলগাঁভী রদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনার ভৃষ্কাঁর- 

রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, যেন তাঁহার প্রতি অন্ত্রই 

প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘন্মীস্ত কলেবর বন্ধুধিগের সহিত দোমপান ইচ্ছ| 
করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাঁইলেন, তাহার গাভী কাড়ি! লইলেন। 

৭1 তিনিই সত্যবাদী, দীপ্ডিমাঁন্, ধনদাঁনক।রী সহাঁয়দিগের সঞ্িত 

গাঁভীরোথকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্ষণম্পতি বিপুলমূক্তি, 
বদাঁনা, ঘল্মাক্ত কলেবর দ্েবতাদিগের সহিত সেই গোধন অধিকার করিলেন। 

৮।' তাহার! এইক্ষণে গাভীর অধিকারী হইয়া মরল চিত্তে স্তৃতিবাঁক্য- 

দ্বারা গেপতি দেবতাঁকে. ধন্যবাদ করিস। পরম্পর সাহাঁধাকাঁরী নিজ 

সহায়দিগের সহিত বৃহম্গতি গ্রাঁভীগণকে বছির করিয়। আনিলেন। 

'৯। যখন সেই বৃহস্পতি বজ্ঞে আসিয়া নিংহনাঁদ করেন, তখন যেন 

আঁমর!। সেই জয়ী, দাঁতাঁবীরপুকষ, রৃহল্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন 
সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংস্যবচনের দ্বার। সংবদ্ধন| করি এবং অভিনন্দন 
করি। ্ 

১০। যখন সেই বৃহম্পতি নানাবিধ অন্নদাঁ্ করিলেন? ষখন আকাশ 

পথ পিয়া তিনি পরমধামে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমান্গণ সেই বদান্য 
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বিল্লাল 

রহস্পতিকে নান! প্রকারে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন, তাহা করিতে 

করিতে তাঁহাদিগের মূর্তি জ্যোতির্ময় হইল। 

১১) অন্নলাভেত জনা আমার যে প্রার্থনা, ভাহাঁকে মকল কর, আম 

ভত্তই জাছি, আমকে নিজ আশ্রন্র দাঁন করিয়া রুক্ষা কর। তাঁবৎ শঙন্ক 

পরাজিত ও দুর হউক। বিশ্বব্যাপিনী দ্ণাবীপৃথিবী আমাদের এই বাক্য 
শ্রবণ ককণ। 

১২। ইন্দ্র অতিবৃহৎ একজলপূর্ণ মেতঘর মস্তক বিদীণ করিলেন । 
আহি, অর্ধাং বৃত্রকে বধ করিলেন, সপ্ত সিদ্ধু বহাইয়! দিলেন। হে্রয।ব|- 

পৃথিবী! দেবতাঁদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষ। কর। 

২৮ সুত্ত 1 

খষি ও দেবতা পুর্ব ॥ 

১। যেরগ ভ্রল সেচনকালী কৃষানগণ গক্ষীদিগকে শমা ক্ষেত্র হইতে 

ভীড়'ইয়া দিবার সময় (কালাহল করে (১), অথবা যেজপ মেঘৰান্দের নির্দোষ 

হয়, জথব!| যেমন তরঙ্গবর্গ পর্তে আভিবাঁত বাসে কলরব করে, তদ্রগ 

বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশৎস] ধনি উচ্চারিত হইতে লাগ ন। 

২। অঙ্গিরাঁর পুভ্র হহল্গতি স্ুর্যরেরকে গাঁভগণের সহিত অহস্থট 

কঠিলেন, অর্থাৎ হব্তিলী গ।ভীর্দগের নিকট অুর্ধেষর আলোক আনয়ন 

করিলেন । ভগনেবের ন্যায় তাহার তেএঃ ঢতুর্দগ্র্যাপী হইল । ফেন স্ত্রী 

পুকষের বন্ধুবর্গ পতিপতী খিলন করাছয়! দের, তদ্ধপ তিশি গাভিদিগিকে 
লোকদিগের নহিত নিলি-ত করিয়। দ্িলেন। হছে রহম্গতি! দ্ধের জমা 

যেন ঘেিকপ্গকে ধ!বিত করে, তঞ্রগ গ;ভীদিগকে ধাবিত কর। 

ও। ফের্খন যবের কুশল (মরাই) হইতে যব বাহির করে(২), তদ্ধপ 

বহস্পতি গাঃভীদিগকে শীত্র শীঘ্র পর্ধত হইছে বাহির করিলেন। 

(১) পক্ষীগণ উক্ত বীজ ন। খাইয়| যাঁয় এই জন; কৃষকগণ তাঁহ/দিগকে তাড়াইয] 
ছেয়ু। রর 

(২) যবের মরাইয়ের উল্লেখ । 
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জক্ল্জ্তন্ক্যহ' অন্যান]. "ফক্যেদ সহাহতডা। চ১৩ হণ্ডল, ৮৬ ছাজ। | 

তাহারিগের গাভী অতি নৃন্দর, ক্রমাগত তাহার! চলিতে লাঁশিল; তাঁহা- 
দ্রিগের বর্ণ এমমি মনোহর এবং আকৃতি এমনি নুগঠন, যে দেখিলেই লইতে 
ইচ্ছ| হয়। 

৪। বৃহস্পণ্ি গাভী উন্ধার করিয়া ঘেন সতকর্স্ের আঁকরম্থান মধুষিন্দু 
সিক্ত করিদেন, অর্থাৎ যজ্ঞান্ুানের মুবিধ1 করিঘা দিলেন। তিল এমনি 

দিপ্তিযু্ত। হইলেন, যেন হ্র্যাদেব আঁক'শে উল্ব1 নিক্ষেণ করিতেছেন, 

তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাঁভীদিগকে উদ্ধার করির! তাঁহাদিগের 

খুরপুটে দ্বার| ধরাতল বিদীর্ণ করির দিলেন, যেমন নীগে হইতে জল 
উঠিবার সময় ধরাতস বিদীণ করে। পা 

&। যেমস বাঁরু অল হইতে উদবাঁল অপসারিত করে, তদ্রপ রহস্পতি 
তঁ71শ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিজেন। যেদন বায়ু মেঘসমৃহকে 

বিকাণ করয়! নেয়, তদ্ধপ রহল্গতি সুবিবেচনাঁপূর্ক বলের গোপন শ্থ(ন 

হইতে গ.ভীদিগকে নিফাঁশিত করিলেন। | 

৩। যখন হিম বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির আগ্বিতুল্য প্রতপ্ত উত্তর অস্ত্রের 
দ্বার| বিণীণ হইয়! গেন, তখন তিনি গোঁধন অধিকার করিলেন, যেমন দন্ত- 

গণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে গরিবেশন করিয়। দিলে জিহ্বা তাহা 

অধিকার করে, তিনি দেই বহুবূল্য গোধন প্রকাশিত করিলেন । 

৭1 যখন সেই গোপন স্থান মধ্যে গভীগণ শব্দ করিভেহিল, তখনই 

₹ৃহল্পতি কুবিতে পারিয়াহিদেন যে, তন্মধ্যে গ।ভী কদ্ধ আঁছে। যেমন পক্ষী 
ভিম্বভঙ্দ করিয়। শ(বককে নিষ্ধাশিত্ত করে, তদ্রপ তিনি আপনিই পরত 
মধ্য হইতে গ|ভীদিগঙ্কে তাঁড়াইয়! আঁনিলেন। 

৮। তিনি নেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অপ্পজংল থ|কেলে কেশ পায়, 

তদ্রপ সেই মধুর ন্য/ঁর পরম অভিলবিত গধন প্রস্তররুদ্ধ হই:1 ক্রেশ 
গাইতেছে। বেমল কষ্ঠ হইতে চনদ ন|মক পানপাত্র কুঁপির! বাহির করে, 

তদ্রপ বুহম্পতি কৌঁলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘ/টন করিয়া নেই ণেধন 

বাহির করিলেন। 

৯1 তিনি প্রভাত, স্বর্গ, অগ্নি, কলি পাইলেন, অর্থাৎ গে।ধনোদ্ধার 

| বার্যদার] আবার যেন রা্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রত্বলিত হইল ॥ 
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ভিসি ভুর্ঘণালৌক গুবেশ করাইয়া গুহাঁমধ্যের অন্ধকাঁর নষ্ট করিলেন 

রনে গাঁভীদিগকে কর্ঘ করিয়াছিল, বৃহস্পতি সেই গাঁভী উদ্ধার করিয়া 

যেম তাঁহার অস্থি মধ্য হইতে মর্জ্জ। বাহির করিয়। আঁনিলেন। 

৯০) যেমন শীতকাঁল অরণ্যের নকল পত্র অপহরণ করে, তন্রপ 

বলের সকল গীভী বৃহস্পতিবর্তৃক গৃহীত হইল। যাহা কেহ কখন করে 

মই, কেহ কখন অনুকরণ করিতে পারিবে না। এই রূগ কার্ধা তিনি করি. 

লেন, তাহার এই কার্ধ্যঘার] পুনর্বাঁর স্্ধ্য চজ্দ্রের উদয় হইল। 

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোঁটককে বিবিধ ভূষণে সঙ্জিত করে, তগ্রপ 

পিতীম্বরূপ দেবতাগরণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাহারা 

অন্ধকার রাত্রিতে'রাখিয়। দিলেন এবং আলোক দিবসে রাঁখিয়। দিলেন । 

বুহস্পতি পর্বত ভেদ করিয়। গোঁধন লাভ করিলেন। 

১২। ঘিনি পূর্বতন অনেক খকু রচনা করিয়া শিয়াঁছেন, বিনি এখন 

মেঘলোববাঁনী হইয়াঁছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমন্কীর করিলাম। নেই 

বলহজ্পতি আমীদিগকে গঁতী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান 

ককন । 

৩৯ সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা। নুমিত্র খষি। 

১। বধিঅশ্ব [নুমিত্রের পিতা]। ঘে অগ্নি স্থাপিত করিয়াছেন, 

তাঁহার মৃর্তিগুলি অতি সুন্দর, তাহার স্থাপনাঁও চম্তকাঁর এবং আগমনও 

রমণীর, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অম্নি প্রজ্জ্লিত করেন, 

অমনি ঘ্ৃতাহুতি প্রাণ্ড হুইয়! উদ্দীপ্ত, হয়েন, তীহাঁকে সকলে সব করিতে 

থাকে । 
ূ | 

২। বহ্ধিশ্বের অগ্নি স্বৃতঘারাঁই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাহার 

আঁহার, স্বতই তাহাকে ন্সিপ্ধ করে। দ্ৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া! তিনি বিশিফ- 

পূপে বিস্তারী হইলেন | স্বৃত ঢালিয়। দেওয়াতে সর্্ের ন্যায় দীপ্তি 

পাইতেছেন । এ 
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৮ইক।২ আহাহ।] খাখন মংহি]। [১৭ মস, ৬৯ হৃ়। 

৩। হে.অগ্নি! যেরূপ মস্থু তোমার মুর্তি উত্ত্বল কঠিয়াছিলেন, 
তঙ্রপ আমিও ভৌমাঁকে প্রজ্বলিত করিতেছি । আমার এই কার্য সংগ্রষ্তি 

কর হইয়াছে । অতএব তুমি ধনবাঁন্ হুইয়| দীপ্যঘাঁন হও, ছআমাঁদিগের 

স্ততিবাঁক্য গ্রহণ কর, শক্র সৈন্য বিদীর্ণ কর, এই স্থানে অন্ন স্থাপন বর। 

৪ যে তোঁমাঁকে বধি, অশ্ব প্রথমে স্তব করিয়] প্রজ্বনিত করিয়াছেন, 

সেই তুমি আমাদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা! কর) তুমিই এই যাহ! কিছু দিয়াছ, 

আমার সেই দান সমস্ত রক্ষ) কর । 

৫। হে বধিঅশ্বের অমি! দীপ্যমাল হও) রক্ষাকর্ত। হও, লোঁক- 

দিকে যে হিংস1 করে, সে যেন তোঁমাঁকে পরাভব না করে। বীরের ন্যাম 

ুর্র্ঘ এবং শক্র গাঁতনকারী হও) আমি সুগিত্র, বধ অশ্বের অগ্িস্তব 

রচনা করিলাম । 

৬। হে অগ্নি! পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জম ধন, তাহা! 

তুরি ছাসদরিগের নিকট জয় করিয়া আঁধ্যদিগকে দিরাছ(১), ভুগি ছুরধ 

বীরের ন্যায় শক্র শিপাঁত কর) যাহার! যুদ্ধ করিতে আসে, ভাহাদিগের 

প্রতি অগ্রসর হও। 

দ। এই অগ্নি দীর্ঘতন্ত। ভার্থণৎ ই্ছার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি 

প্রধান দাঁতা, ইনি সহত্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতমংখ্য পথ দিয়! গমন 

করেন, ইনি উজ্জ্বল দ্ীপ্তিশালীনিগের মধ্যেও দীন্তিশালী, প্রধান পুরো 

হিত্তগীগ ইহ!রে অলঙ্কত করিতেছেন । &২ অমি! দেবতক্ক সুমিত্রবংশীয়- 

দিগের ভবনে দীপ্যমাঁন থাক। 

৮। হেজাতবেদা অমি! তোমার গাঁতীকে বড় মুখে দোহন করু! 

যাঁ়। তাঁধার দৌহনে কোন বাঁধ। বিদ্ব নাই। €স মনোযোগী হইয়। 

অমৃত দৌঁছন করিয়! দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ 

দক্ষিণসম্পূন্ন হইয়। তোমাকে প্রত্থুলিত করিতেছে। 

৯। ছেবধি, অশ্বের অমি! হে জাতবেদ1! মরগরহিগ্ত দেরতা রাই 

নিজে ঠোদার মহিমা ব্াঁখা। করিকাছেন। যখন মন্ুষ্যগণ ম্মার বিষয় 

(১) আধ্য ও দামের উলেখ। 
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৮ভা্টক,২ অধ্যায়।] খণ্েদ নংহিতা। [১* মণ্ডল, ৭০ ছক 

জিজ্ঞাস1 করিতে শিয়াছিলেন, তখন তাহার সকলি কহিয়াছেন। তোমার 

সম্মানিকরী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয় তুমি জয়ী হুইয়াছ। 

১০। হেঅগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কগিয়া লালন 

করে, তদ্রুপ বধি অশ্ব তোমার পরিচর্য্য| করিয়াছেন । হে যুব! আমি ! ইহার 

নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়| তুষি পূর্বতন সকল ছিংসককে নষ্ট করিয়াছ। 

১১। বধি অশ্বের অগ্নি সোঁমরস এস্ত তকাঁরী ব্যক্তিদিশের লহিত 

একত্র হইয়ঠ শত্রপিশকে চিরকাঁলেই ভয় করিয়! আঁমিতেছেন। হে বিচিত্র 

কিরণধাঁরী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সহিত দ্ধ করি- 

যাছ। যাহাঁদিশের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ণ 

করিয়াছেন । 

১২। বধ্ধি অশ্বের এই বে অগ্নি, ইনি শক্রনিধনকাঁরী চিরকাল 

প্রজ্নিত আছেন, ন্মস্কারব(ক্য ই হার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, 

হে বন্ধি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমাদিগের অনাত্যীয়। কিংবা যাহার! 

স্পর্ধাপুর্বক আমাদিগের বিকদ্ধাচরণ করে, তুমি তাঁহাঁদিগের সন্মুখীন 

হ€। 

৭০ সুক্ভু। 
অখপ্রি দেবত1 1 শুমিত্র খবি | 

৯। বেদীর স্থানে এই যে সনিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাঁহার প্রতি 

অভিনাঁধী হও, উহা গ্রহণ কর। বেদীর উপরি ভাঁগে তুমি উত্তম কাঁধ্য 

সম্পাদন করিতে করিতে এই দেববজ্ঞ উপলক্ষে উর্ধাভিমুখ হও, তাহ! 

হইলে দিন সকল সাফল্য লাভ করিবে । 

২। দেবত!দিগের অশখ্থে অগ্জে যিনি আসেন, থিনি নরাঁশংম যজ্ের 

পদ্ধতি অনুসারে নমেঁবচনসহকাঁরে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দ্েবতাদিগের 

নিন্ট প্রেরণ করেল, মেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত1 নান বর্ণধাঁরী ঘোটকযোগে 

এই স্থানে আগমন ককন। 

৩। যে সকল মনুষ্যের য্জীয়দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাহার! সর্বদাই 

অগ্নিকে তৃতের কায সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্থাৎ স্তব করে। বহন 

করিতে বিলক্ষণ পটু ঘোঁটক সকল যে রথে যোজিত আছে, মেই রধযোগে 

১৫২৮ 



৮ অষ্টক, ২ তাধ্যায়। ] গ্রথের সংহিভ || [১০ মণ্ডল, ৭০ হৃক্ত। 

দ্বেবতাদিগকে এই চ্ছানে আনয়ন কর, এই স্থানে হোতা হইয়া! উপবেশন 
কর। এইরূপ স্তব কর। 

৪ দেবতার যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উভয় পার্খে 

বিস্তারিত হউক, তাহ! অত্যন্ত দীর্ঘত| প্রাপ্ত হউক । আঁমাঁদিগের পক্ষে 

ুন্বযৃক্ত ছউক। অবিচলচিত্ে দেবতাঁপিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 

হইতেছে। ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবতা ইহ! কাঁমন করিতেছেন। হে বহ্ছিরূপ 

অগ্নি! তুমি তাহাদিগকে পুজা দেও। 

৫। হে দ্বারদেবীগ্ণ! তোমরা! আকাঁশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ 
কর, পৃথিবীতলের সহিতও আশরযুন্ত হই থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্ব- 

সহকারে নাঁভিলাষমনে রথ প্রস্তুত করিয়] সেই উজ্জ্বল রথ ধাঁরণ কর। 

৬। উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, ইহাতে 

ছ্যুলোঁকের দুহিতান্বরূপ উাঁদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন ককন। 

হে উষা! ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত। তাহারাও 

তোমাদিগের প্রতি শ্রীতিযুদ্তু, তোমাঁদিগের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ 
তাহাতে দেবতার! উপবেশন ককন । 

৭। পসোঁম প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হইয়াছে, অগ্নি 

প্রজ্বলিত হুইয়াঁছে, বেদীর নিকটে নুন্দর সুন্দর স্থান রচন| কর! হই- 
য়াছে। ছুই জন লুবিদ্বান্ খত্বিক দৈব হোতাঁদ্য় সম্মুখে উপবেশন 

করিয়াছেন, ইহ।র! এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোঁদেশে পিবেদন 

ককন। 

৮» । হে দেবিত্রয়! (ইলা, সরন্বতী ৪ মহী) এই উৎকৃষ্ট কুশময় 

আঁন তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত কর! হইগাছে, উপবেশন কর। মন্তুর 

যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ছে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা ইয়াছে। 

ইড়াদেবীও ঘৃতপদী ইহার) গ্রহণ করুন। 

৯1 হে দেবতৃষ্টা! তুমি নুরী মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াঁছ, তুমি অন্দিরা- 

দিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জাঁন কোন্ দেবতার কোন্ ভাগ, তোমার উৎ- 

 কৃষ্ট ধন আছে, তুমি দেই ধন দান করিয়। থাক। এক্ষণে দেবতাঁদিগরকে 

তীহাদিগের খাদ্য প্রদান কর। 
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৮ অই +হ জধ্ণীয় |] খথেদ মংহহিত1 | [১০ সণ্ডল, ৭১ গৃক্ত। 

00
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১৪। হছে বনল্পতি, অর্থবহ বনতক হইতে নির্ট্িত যুপকাঁঠ! তুমি 

ভাঁন, অতএব রজ্জ দার! বন্ধনপুর্রক দেবতাঁতিগের অন্ন বহম করিয়| লইয়া 

ঘাঁও। হোমের দ্রব্য সেই বনম্পতি লইয়| যাউন এবং নিজে আস্বাদ 

ককম। আমার যজ্ঞকে দ্যাব1পৃথিবী রক্ষ/ ককন। 

১১। হে অগ্নি! যঙ্ছের জন্য বকণকে লইয়া! আইস, দ্বর্গ হইতে 

ইজ্বে এবং আকাশ হইতে মক্গণকে লইয়া আইস, যজ্ঞভীগাধিকারীগণ 

সকলে কুশে উপবেশন ককন। অবিনাঁশী দেবগণ জ্ৰাহী শব্দ অবণপূর্ববক 

আলন্দিত হউন । 

৭১ সুতা । 

ব্রদ্কজ্ঞীন দেবত1। বৃহস্পতি খবি | 

১। হে বৃহম্পতি! বালকের! সব্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে 

পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম মোৌপান। তাঁহাদিগ্রের 

যাহ। কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগৃঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, 

তাহ! বাঁঞ্দেবীর ককগাক্রমে প্রকাশ হয় (১)। 

২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিস্কীর করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান 

বুদ্ধিবলে পরিষ্ক ত ভাঁষ! প্রস্তুত করিয়াছেন । সেই ভাষাতে বন্ধুণাণ বন্ধুত্ব 

অর্থ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। ভীাহাদিগের বচল রচনাতে অভি 

চম্কাঁর লক্ষী সংস্থাঁপিত আছে। 

৩। বুদ্ধিমাঁনগণ যন্দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। খধিদিগের 

অন্তকেরণ মধ্যে যে ভীষ| সংস্থাঁপিত ছিল, তাহ! তাহার! প্রাপ্ত হইলেন। 

সেই ভাঁধা আঁহরণপূর্বক তাঁহাঁর1 নাঁনাস্থানে বিস্তার করিলেল। অপ্ত- 

ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে। 

৪। কেহ কেহ কথ] দেখিয়াও কথার ভাঁবার্থ গ্রহ করিতে পারে না, 

কেহ শুনিয়াও শুনে নাঁ। যেমন প্রেম পরিপূর্ণ। সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী 
সি 

(১) ৩ই হুক্টী অতিশয় জ্ঞাতব্য। ইহংতে ভাঁহ। ও বাক্য ও অর্থের কথা 

লমালেচিত হইয়াছে। 
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৮ ভাষ্টক। ২ শীধ্যায় | 3 ধর্থেদ সংহিতা । [ 5১ মণ্ডল, ৭১ ইভা 

হর্ধ্1 আপন স্বামির নিকট নির্জ দ্রেহ প্রকাশ করেন, তঞ্্রপ বাদ্দেবী 

ফোঁন কোন বাক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েম। 

৫1 পণ্ডিত সমাজে কোঁন কৌন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে, সে উত্তম 

ভাঁবশ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়! কোন কাঁ্ধ্য হয় না। কেহ ব1 পুস্পফল বিহীন 

অর্থাৎ অসারবাকা অভ্যাঁন করে, তাঁহার যে বাঁকা, উহ! যেন বাস্তবিক 

ঢুপ্ধীপ্রদ গাতী নহে, কাপ্পনিক মায়াময় গ।ভি মাত্র । 

৬। বিদ্বান বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তাঁহার কথায় কোন ফল নাই। 

গে খাঁছা কিছু শুনে। বৃথাই শুমে) মে সৎকর্মের পন্থা অবগত হইতে 

গারে ন1। 

৭। যাহাদিগের চক্ষু আঁছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব 

প্রকটন বিষয়ে অসাধীরণ হইয়| উঠিলেন। যে হুদের জলে কেবল মুখ 

ৰা কক্ষ পর্থান্ত নিমগ্ন হয়, নে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগ্রতীর | 

কেছ কেছ বা আন করিবার উপযুক্ত নুগভীর হুদের ন্যায় দৃষ্টি হইয়া 

থাকেন। 

৮। যখন অনেক শ্োতা(২) একত্র হইর1! মনের ভাব পমস্ত হৃদয়ে 

আলোচনাপূর্রক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন 

ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জম্মে না। কেহ কেহ স্তোত্জ্ঞ(৩) বলিয়া পরিচিত 

হইয়! জর্ধত্র বিরচণ করেন 

৯।' এই যে সকল ব্যক্তি, যাহার! ইহকাঁল, ব1 পরকাল কিছুই 

পর্যযবালোৌচন। করে নখ, যাহার! স্ততি পয়োগ, বা দোমযাগ কিছুই করে ন1(8), 

(২) মুলে “ব্রাহ্মণ!” আছে। অর্থ “ত্রদন্ব”' বা স্রোত্র উচ্চান্ণকারী। 

(৩) মলে “ ত্রন্ধীণঃ” আছে। অর্থ “ব্রহ্ম” বৰ শোত্র বিশীরদ | 

(8) মুলে আছে “ন ব্রাহ্ষণাঁসঃ ন স্তে করান3|” “ব্রান্ষণ' শবে আধুণিক 

অর্থ করিলে, এখানে কৌনও সঙ্গত অর্থ হয় না| “যাহার! ত্রীক্ষণ নহে এবং 

দোঁমযাঁগ করে ন!, তাহার পাঁপবুক্ত হইয়),_ইত্যাঁদি অর্ধ সঙ্গত হয় না। 

ফলতঃ এই খক্ত্বার। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার রচনখ কালে জাতি 

বিভব ছিল ন$। যাঁছারা ইহকণল ও পরকাল পর্যযণালোচন! করিত ও স্ততি অভ্যাঁন 

ও মৌম যশ করিত, তাহাঁরাঁই ভেত। হইত, জাতিগুণে স্ভোঁতা হইত ন1। যাহার! 

: এব ক্রিয়। সাধনে অনমর্থ, তাঁহার! কষক, বা তন্তবায় হইত, জাঁতি দোষে কৃষক 

ব। তন্তবায় হইত ন। বুদ্ধি ৰা কপ্মঅনুনাতরে ভিম তিম্ন বঃবণীয় অবলম্বন করিত, 

জন্ম জনুশারে নছে। 
১৪৩১ 
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তাঁহার] পাপযুক্ত, অর্থাৎ দৌষাঁশিত ভাঁষ শিক্ষা! করিয়। নির্ব্বোধ ব্যক্তির 

ন্যায় কেবল লাঙ্গল চাঁলন! করিবার উপযুক্ত হয়, অথব1 তন্তবায়ের কাঁধ্য 

করিবার উপযুক্ত হয়। 

১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, ইহা! সভাতে প্রীধান্য প্রদান 

করে, দেই যশ প্রীপ্ত হইলে সকলেই আহ্নীদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা 

দুর্নাম দূর হয়, অন্নলীভ হয়, বল প্রাপ্ত হওর1 যাঁয়। নাল! প্রকারে উপকৃত 

হওয়া যায় । 

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে খকৃসমূহ উচ্চারণ করতঃ যঙ্ডের অনু- 

ঠাঁনকপ্পে সাহাঁধ্য করেন, আর এক জন গীঁয়ত্রীছন্ সাম গান করেন; 

যিনি ব্রক্ষ। নামক পুরেহিত, তিনি জাঁতবিদ্য। বিষয় ব্যাখ্য! করেন, 

অপর এক জন পুরোহিত যজ্জানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কাঁধ্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন 

করেন। 

১৫৩২ 



&অষ্টক, ৩ অধ্যায়। ] ধর্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৭২ চুর । 
পাপী এপ শী স্পেস সপ পাপ পাশপাশি সপ্পসপপসপ পাশপাশি 

ততীয় অধ্যায়। 

৭২ স্ুস্ভঃ | 

দেবগণ দেবতা | রহস্পতি খবি | 

১। দেবতাঁদিগের জন্বব্ৃত্তান্ত হুস্পউনর্ূপে কহ! যাঁইতিছে । ভবিষ্যতে 
যখন স্তৃতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতারা যজ্জা নুষ্ঠান দেখিবেন 

২। দেবতারা! উৎপন্ন হইবার পুর্নকাঁলে ব্রহ্মণম্পতি নামক দেব কর্ম্ম- 

কারের ন্যাঁয় দেবতাঁদিগকে নির্মাণ করিলেন । অবিদ্যমাঁন হইতে বিদ্যমান 
বস্তু উৎপন্ন হইল। 

৩। দেঝোঁৎপত্তির পূর্বতন কাঁলে, অবিদ্যম্ন হইতে বিদ্যমান বন্তৃ 
উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ সকল জম্ম গ্রহণ করিল(১)। 

৪। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিকৃ সকল জন্মিল, 
অদ্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আঁবাঁর অদিতি জন্মিলেন(২)। 

৫ হেদ্রক্ষ! অন্দিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোঁমাঁর কনয1| তাহার 

পশ্চাৎ দেবতাঁর| জন্মিলেন, ইহার! কল্যাণমূত্তি ও অবিনাশী। 
৩। দেবতার! এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাঁকিয়! মহোঁৎসাঁহ 

প্রকাঁশ' করিতে লাগিলেন। তীহারণ যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই 

হেতুতে প্রচুর ধুলি উদয় হইল। 

৭| মেষসমূহের ন্যাঁয় দেবতার সমস্ত ভুবন আঁচ্ছাঁদন করিলেন, 
এই সমুদ্রতুল্য আঁকাশ' মধ্যে নুরধ্য নিগুঢ় ছিলেন, দেবতার! সেই সুর্য্যকে 

প্রকাশ করিলেন। 

৮। অনিতির দেহ হইতে আঁট পুভ্ত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে 

মাতটী লইয়| দেবলোকে গেলেন, কিন্তু ম1র্ভগ নামক পুস্ত্রকে দুরে নিক্ষেপ 

করিলেন (৩)। 

(১) লাঁয়ণ কহেন, উত্তানপদ, বলিতে বৃক্ষ! 
(২) অতএব অদিতি দক্ষের কন্য1 এবং দক্ষ আঁবাঁর অদিতির পুত্র । 
(৩ অন্বিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১। ১৪৪ ৩ খকের টীকা দেখ । 

১৫৩৩ 



৮জইক, ও ভাধ্যাক। ] খখেদ মংছিত1। (5০ মধল, $৩ হুড়ে। 

৯। পুর্ববকালে অদ্দিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়! গেলেন। আর মার্- 
গুকে জদ্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন (৪)। 

৭৩ সুভ । 

মরু দেবতা । গোঁরিবতি খধি | 

১। যখন ইক্দ্রের গর্ভধাঁরিণী মাত] বীর ইন্দ্রকে প্রসব করিলেন, তখন 

মকত্গণ এই বলিয়! ইন্দ্রকে সংবর্ধন| করিলেন যে, তুমি বলগ্রকাঁশ ও যুদ্ধ 
করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎমাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত 

অভিননী। 

২। শব্রমহহাঁরকারী। মকত্গণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য 
উপবেশন্ করিলেন। তাহার! বিস্তর স্তবের দ্বার! ইন্্রকে সংবদ্ধীন! করিল, 
গ]ভীগণ যেমন বিশ[ল গোষ্টের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, তক্্রপ গ্রভ, অর্থাৎ 

রষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যপী অন্ধকারের মধা হইতে নির্গত হইল। 

৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তাহা! অতি মহৎ । তুমি যেখান দিয়! 

গেলে, নেই ভ্বানে অন্নসমূহ বদ্ধিপ্রাপ্ত হছইল। হে ইন্দ্র! তুমি এক অহত্র 
বুকক্ষে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্িদ্বধয়কে ফিরাইতে পার । 

৪। তোমার যুদ্ধে যাইবার ত্বর1 থাঁকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বি- 

দ্বয়ের সহিভ বন্ধুত্ব ধারণ কর। হেইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন আঁনিয়। 

দাও। হেবীর অশ্বিদ্ধয় ! ধনলমৃহ দাঁন ককন। 

01 যজ্ঞ উপলক্ষে আঁহল|পিত হইয়া! ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মকৎ' 
গণের সষ্িত যজমাঁনকে অর্থ দ্রেন। তিনি যজমানের জনা দস্ম্যুর ছল ও 
কপটতা! সয়স্ত ধংস করিলেন। তিনি বিবার সেক করিলেন, ক্রেশকর 

অন্ধকার সমস্ত নট করিলেন। 

৬। শক্রগণ ই'হাঁর নিকট তুল্য ন'মধাঁরী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধন 
করেন । উষাঁর শকট যেরূপ ধহস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র শক্র ধন 

(8) এ হৃজ্তটীঅপেন্ধান্কুত আধুনিক বপিয়। পণিতপ্ষণ বিরেনা করন । 
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| 

করেন। উৎসাঁহযুক্ত ও মহাঁবল পরাক্রান্ত বনুন্বরূপ মকৎগণের সহিত ইনি 

বিপক্ষের উত্তম উত্তম আঁবাস স্থান ধস করিলেন । 

৭। যজ্ঞানৃষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াছি । দাঁসজাতীয়কে 

খবির নিকট নিস্তেজ করিয়! দিয়াছ। তুমি মনকে স্মবিস্তীর্ণ গথ সকল 

প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, মেগুলি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হই* 

য়াছে(১)। 

৮। তুমি এই বিশ্বজগ্” তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি 

প্রভু, হস্তে বজজ ধারণ কর। দেবতার। তোমার পশ্চাৎ্ যজ্ঞতাগ গত 

হইয়! অনান্দিত হয়েন? তুমি মেঘরি্কে অধোমুখ করিয়া দাঁও, অর্থাৎ 

জল ঢাঁলাইব] দেওয়াও । 

১। জলের মধ্যে হীহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন 

ইহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি ভৃণ লঙাপির মধ্যে 

যে দুগ্ধ সংস্থাপন করিয়াঁছ, তাহ! গ্।ভীদিগের আপীন্ন হইতে অত্যন্ত শুভ্র 

মূত্তিতে নির্গত হয়! 

১০। কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে । কিন্তু আঁমি জ্ঞান 

করি, আহার উতপত্তি তেজঃ হইতে । ইনি ৫ক্রাঁধ হইতে উৎপন্ন হইয়া 

শক্রর অট্টালিকার উপর ফঁড়াইয়াছেন,॥ ইন্দ্র কৌথা হইতে জন্মিয়াছেন, 

তাহ! তিনিই জাঁনেন । 

১১। সুন্দর পঙ্ষধারী বতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, 

অর্থাৎ যক্জভিলাধী কতকগুলি খধিই সেই পক্ষী, ইন্রের নিকট তাহাদিগের 

প্রার্থন। ছিল। তাহা£! প্রার্থন! করিলেন, ছে ইন্দ্র ! অন্ধকার দুর কর, 

চক্ষু আলোকে পুর্ণ কর); আমর! যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচল 

করিয়) দেও। 
২১১ 

(১ এই খকে দাসজাতিদিগের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেব লাভের 

উল্লেখ আছে । 
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৮ জটক, ৩ অধ্যায়] ধাথেদ মংহিত| । [ ১০ মণ্ডল, ৭৪ সৃ। 

শিপ পিপিপি ০ পা শশ শী শিস পপ সাপাীসপপ পপ পপ ৮ ০ | আপে” পি 
পেপসি আর মিসস ০০ 

৭8 আুক্ত। 

খষি ও দেবতা পূর্বব€। 

১। ইন্দ্র বুঝি ধন দঁন করিবার জন্য স্থানান্তরে আঁকৃষ্ট হইয়াছেন? 
বুঝি বা ছ্যুলোঁক ও ভুলৌকের মধ্যে সবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দবার1 আকৃষ্ট 
হইয়] স্থানাভ্তরে শিয়াছেন? অথব] যুদ্ধে ধন উপর্্জান করে, এতাঁদৃশ 

ঘোঁটকের! তীহাকে আকর্ষণ করিয়াছে? অথবা যে নকল যশম্ীব্যক্তি 
আঁম্চর্যারূপ শক্র সংহাঁর করিতেছে, তাহারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ 

করিয়াছেন ?। 

২। হহাদিশের পরল নিমনতুণধলি আঁকাঁশপুর্ণ করিল, দেবতী- 

দ্িগেকে চাঁলিত করিয়! দ্রিল, তাঁহীরা যঞ্জভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইলেন । তর্থায় তাহারা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে চাহিতেছেন। 

আকাঁশ হইতে যেমন রি হয়, তেমনি তাহাঁর| নিজ নিজ ধন বর্ষণ করিতে 

উদ্্যত। 

৩। অবিনাঁশী দেবতাঁদ্ির জন্য এই স্ত্রতি উচ্চারণ করিলাম 

তাহার! যজ্ঞে উত্তম উত্তম নাঁল| বস্ত্র বিতরণ করেন। তীহ্ারা আগা- 

দিগের শব ও যজ্ঞ ছুই সফল ককন এৰং নিরূপন ধনরাশি ধরিয়া দিন। 

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল বাক্তি বছুপরিমাণ গোঁধন' বিপক্ষের 
নিকট কাঁড়িয়। লইতে চায়, তাঁহার! তোমাকেই স্তব করে। এইযে প্রকাণ্ড 

পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র এরমব হয়েন, কিন্তু অনেক সন্তাঁন গ্রসব করেন, 

(নর্থাৎ প্রচুর শস্যাঁদি এককালে উৎপন্থ করিয়া] দেন)। ইনি সহ্ত্র 

ধারায়, সম্পত্তিন্বরূপ ছুধ্ধনাঁন করেন ; যাহার এই পৃথিধীম্বপ্ূপ গ্রাভীকে 

দোহন করিতে চাঁন, তাহার! ইন্্রকেই সব করেন। 

৫। হে কর্মনিষ্ঠ পুরোছিতগণ! যে ইন্দ্র কাহারে! নিকট নত 

হয়েন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহানু ও 

ধনশালী, ধীহাঁঁক স্তর করিলে শুভ হয়, যিনি মন্থয্যের হিতার্থে বন ' 

ধাঁরণপুর্ববক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁহার শরণাগত হও। 
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/খষ্টক, ৪ অন্যায়।] খথেদ সংহিতা । | ১৭ মগুম, ৭৫ ছুজ। 

৬| শক্রপুরী ধহসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্ুকে সংহাঁর করি- 
লেন, তখন তিনি :বত্রেরনিধনকাঁরী হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, 
তখন সকলে তাঁহাকে ভানিল যে, তিনি অতি বলবাঁন্ ও ক্ষমতাসম্পর 
প্রভু ব্হাক্ে যাহ! করিতে প্রার্থন! করিবে, ইনি তাঁহাঁই ক রবেন। 

টি 

শ. সুক্ত। 

নদী দেবতা । লিন্ুক্ষিৎ খষি | 

১। হেজলগণ! যজমনের গৃহে কৰি তোমাঁদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিম।| 

ব্যখ্যা! করিতেছেন! ভাঁহার! সাত সাত করিয়। ভিন শ্রেণীতে চলিল, 
সকল নদীর উপর দিন নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ । 

২। হেসিন্ধু নদী! যখন তুমি জন্নশীলী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ 
লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে; তখন বৰণদেব তোমার যাইবাঁর নান! পথ 

কাঁটিয়! দিলেন| তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়! গমন কর। তুমি মকল 
গমনশীল নদীর উপর বিরাঁজ রর । 

৩1 পৃথিবী হইতে সদ্ধুর শব্দ উঠিয়। আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করি- 
তেছে।, মহাবেগে উজ্জল মূর্তিতে ইনি চলিয়াছেম। ইহার গ্দ প্রবল 
করিলে ছ্ঞাঁন হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোঁর রবে বৃ পড়িতেছে। সিদ্ধ 
আদিতেছেন, যেন রূষ গর্জন করিতে করিতে আসিতেছেন ?) 

৪1 ছে গিদ্ধু ! যেমল শিশু বসের নিকট তাঁহাঁদিগের জললী 

গাভীর দুগ্ধ লইয়। যাঁয়, তদ্রপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল 

লইয়! ভোমার চতুর্দিকে আলিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা টন 
লইয়] যায়, তদ্রুপ ভোঁমার সহগাঁয়িনী এই হুইী রী শ্রেদীকে লইয়। তুমি 

অগ্র অগ্রে চলিতেছ । 

৫1 হেগঙ্গ1! হে যমুন! ও সরভ্বতি ও শতদ্র ও পকঞি! আমার 

এই স্তবগুলি তোমর| ভাঁগ করিয়] লও | হে আরসির্ী-সংগত মকত্রধ! নদী ! 
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৮ অষ্টঝ,৩ অধ্যায়] খথেদ সংহিতা । (১০ মণ্ডল, ৭৫ তৃজ। 
সপ পিপিপি পাশ ০ পেপপ্পিপপী পিসী ৩ শা সা শী তি শিশির ও শশী পশিতিশশীপা্াপিশিিন্পীশিটি িশীশিশিসীপশপ শিপ পসী পেশ পপি 

হে বিত্ত ও লুনোমা সংগত আরর্ধকীরা নদী! তোমর। শ্রৰণ 

কর(১)। 

৩) হেসিদ্ধু! তুমি প্রথমে ভূফীমা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়] চলিলে। 
গরে নুসর্ত ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে । তুমি ক্রমু ও গোঁমতীকে, 

কুভা ও মেহত্লুর সহিত মিলিত করিলে | এই সকল নদীর মঙ্জেতুনি এক 

রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়! থাঁক(২)। 

৭। এই ছুদর্য সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে, তাঁহার বর্ণ শুত্র ও উজ্জল, 

তিনি অতি মহত, তাঁহার জল সকল মহ।বেগে যাইয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ 
করিতেছে । যত গতিশালী তাছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নই। 

ইন্ন ঘোঁটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্কুলকায়া রমণীর ন্যায় দেখব দর্শন] । 

৮। সিন্ধু চিরযৌবল ওবুন্দরী) ইনার উৎকৃন্ট ঘোঁটক, উৎকৃষ্ট রথ 

এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, নুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সঞ্ভিত 

হইয়াছেন । ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর গশুলোঁম আছে, ইহার 

(১) 98০8071 (900161) ৮ 
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060. 86010105008 [11৩8 3006 90088 61180 10 093৪ 101 00৪ ৮65৮ ৮) 

০৪100 ০7 15 ৬৪091) 0৪৮ 076] ৪0৪1926 001609 &/00 10106 09015106010 1119 

11581741160 1720৫, 7. 18, ৪. 

££48811501) ম1010]) 1098403 101201% € 1619 018 10006] 001770)2 

£ 8101005710117) ৪ 07019) 09108 00: [196]. 40002011705 (9 18010) 1) 000001160 

00189 01 (16 41068109940 [1)0881093. | 
£ড109808 809 1886 ০0£ 00১ 15618 01609701099, 0)80090 10. 016610 1760 

ন5098088, “ [018 66 1000010) 351)96 0 11010, 

£ 48006020106 00 850 009 41001075200 1028, 416 20০৪৫]0 08009 
18 03198 ০: 1301213১” 

$$১0001010 60 58310, €06 30310017618 606 1017008,8 

2185 01011608174) 77166 ০০1 6 16201 &ও (1883), 0]. 166 6০173. 

(২) ৫ খকে লিঙ্ক নদীর পৃর্দিকের (অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশেব) শাখাগুলির 
নীম পাওয়া যায় । ৬ খকে পশ্চিম দিকের (অর্থৎ বাবুল প্রদেশর) শাঁথাগুলির নম 
পাঁওয়] যাঁয। ঘ্ষমথলরক্কত ৬ খকের তন্ুবাঁদ উদ্ধত করিতেছি । 
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০ 

৮অষ্টক,৩ অধ্যায়। ] খথেদ মংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৭৬ তুক্ত। 

শিিিতীি শা ি্ীীশোিিশিিটিিা ীশ্পীশ্শশীশিশিশীশি 

তীরে সীলম! খড় জাঁছে। ইনি মধু প্রসবকারী পু্পের দ্বার! আচ্ছা" 

দিত (৩)। 

৯। সিন্ধু ঘোঁটকযুদ্ত অতি ন্বখকর রথ বোঁজনা করিয়াছিলেন, 
তাহ! দ্বার এই যজ্জছে অন্ন আঁলিয় দিরাঁছ্েন। ইছর মহিমা! অতি মহৎ 

বলয়] জ্তব করে । হনি দুৰী্, আপনার যশে যশম্বী এবং মহং(৪)। 

৭৬ সু | 

সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবত1] জরশুকর্ণ খযি। 

১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হইলেই তোমাঁদিগকে সজ্জিত করি । 

তোমরা মোম দিয়া ইন্দ্র ও মকৎ ও দ্যাবাঁপুখিবীকে বশীভূত করিয়াঁছ। 

দেই চুই দ্যাধাপৃথিবী যেন একত্র হইয়। আঁমাদিগের প্রত্যেক গৃহে দেব! 
এহণপৃ্রক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন | 

২। নিষ্পীড়নকর্ত! বখন প্রস্তরকে হাস্তে ধারণ করিল, তখন সে যেন 

হস্তগৃহীত ঘটকের ন্যায় হইল এবং চমৎকার পোম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর 
যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শক্রএয়োপষাগী পুরস্কীর লাভ করেন | এই 

এস্তর ঘেটক দান করে, তাথাঁতে প্রঠুর ধন লাভ হর | 
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৩। যেমন পুর্ধকাঁলে মুর যজ্জছে মোঁমরস আমিয়ািল, তদ্রুপ এই 
পরস্তরের ছারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ ককন ৷ গাভীনব্গকে জলে 

স্রীন করাঁইবাঁর সময়ে এবৎ গৃহ নিম্মঠণ কার্ষ্যে এবং ঘোটিকদিশকে স্বান 

করাঁইবাঁর সময় যদ্রকাঁলে এই অবিনাঁশী সোঁমরসদিগের আশ্রয় লওয়া 
যায়। 

৪। হেপ্রস্তরগণ! কম্মবিস্বকারী রাক্ষমাদিকে নট কর, নিখতিকে কদ্ধ 

কর, ছুম্মাতি দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবও1- 

দিগের প্রীতিকর শ্লোঁকের ন্ফুর্তি করিয়া! দাও। 

৫€। ধীহাঁর! আঁকাঁশের অপেক্ষা অধিক তেজোয়ুক্ত, ধাহ,রা বিভ 

গুপেক্ষ।ও অধিক শীঘ্র কর্নাক।রী, বাহার বায়ু অপেক্ষাঁও সোম প্রস্তত 

করিতে অধিক পটু এবহ বী্চারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাঁতা সেই 

প্রস্তরদিগকে পুজ1 বর | 

৬। এই সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্ার। উক্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই 

যশত্বী প্রস্তর অন্নন্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত ককক | ইহাদিগের সাহায্যে 

কর্ম্মাধাক্ষগণ কোলাঁছল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ত্বর! দিতে দিতে 

অতি চমংকাঁর মধু গ্রস্তৃত করেন। 

৭। এই সকল প্রীস্তর চালিত হইয়া সোম প্রস্তুত করিতেছে; সোম 

দুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়! তার সমস্ত রম ইহারা! দোহন 

করিতেছে । কর্মাধ্যক্ষগ্ণ গাভীর আঁপীন হইতে দুগ্ধ দৌহন করিতেছেন । 

সোঁমে সেচল করিবেন ইহাই অভিপ্রায়! ইহ! হোৌম করিতে হইবে, 

অতএন এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন ন!। 

৮। হে কর্ঘাধ্যক্ষগণ ! হে প্রীস্তরগণ ! তোমরা! ইন্দ্রের অন্য সোম 

প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কাঁধ্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য 

তোমাদের চমতকার সম্পত্তি উপস্থিত কর; আঁর পৃথিবীস্থিত সৌঁমযাঁগ- 

কাীব্যক্ির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইদ) 
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পপ পাপশ্প্পাা শা পপাশাশিপপশীসপী শি শিস 

৭৭ স্ুক্ত। 

মরুত দেবত1। স্থযুম রম্মি খাষি। 

১) মকত্গণ স্তবে তুষ্ট হইয়া! মেঘনির্গত রফ্টিবিনর ন্যায় ধন বর্ষণ 

কররিতেছেন। প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত ঘজ্ের ন্যায়, ইহার! উৎপত্তির কারণ- 
ত্বরূপ হয়েম। মকতদেবতাঁদিগের এই রহৎগণকে আমি পুজ1, বা স্তর করি 

নাই, শোৌভার জন্যও আমার স্তব কর হয় নাই । 

২। এই মকৎগণ পুর্বে মনুষা হিলেন, পুণাদ্বার! দেবত1 হইয়াছেন, 

ইহার! শরীর শোভা্থ অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়াও 

মকৎগণকে অতিক্রম করিতে পারে না । আমর] এখন৪ ভ্তব করি নাঁই 

বলিয়। এই সকল দালোঁকের পুন্রগণ, অর্থাৎ মকণ্গণ এখনও দেখ! দেন 
নাই, মহাবল পরুক্তীস্ত এই সকল অদিতি সম্তনগণ এখনও রৃদ্ধিযুক্ত হয়েন 

নাই । 

৩। এই সকল মক আপন! হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন | সুর্য যেমন মেথ হইতে বাহির হয়েন, তন্রপ ইহার! 

বাহির হয়েন। ইহার! বীরপুকবের ন্যায় বলবানৃ, ইহার! স্তব কানন! 

করেন, বিপক্ষদিগকে দুর করে এতাদৃশ মন্ৃষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন। 

৪ । হে মরুৎগণ ! যখন তোঁমর! পরস্পর প্রতিঘাত কর, এবং বিগত 

হইতে থাকে, তখন পৃথিবী তাহাতে কাঁতর হয়েন না, দুবলও হয়েন জা। 

এই নানাবিধ যঙ্জীর সামগ্রী তোমাদিগের লিমিত্ব উত্তমকপে দেওয়] 

ইইয়!ছে, তৌমর! অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া এস। 

৫। রজ্ুদ্বার! রথেযোজিত ঘে।টকের ন্যায় তোমরা জ্রতগামী, 
প্রভাঁতকাঁলের আলোকে যেন তোমবর|। আলোকযুক্ত হইয়াই; শ্যেনপক্ষীর 

মায় তোঁমরা বিপক্ষ দুর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, 
প্রবাসে গমলকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমর। চতুর্দিকে গমনপুর্ববক বারি 

সেচন করিয়! থাকে। 

৬] হেমকতগণ! তোমরা অতি দুর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্ত- 
ধম বহন করিয়! আধনিয়! থাঁফ। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করিক়! তোমর' 
দ্বেষকারীরিগকে গোঁপনে গোপনে দূর করিয়! দিয়! থাক | 
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৭। যে মন্বষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়! যঙ্ছজ সমাপন হইলে মন্কংগণকে 

দাঁন করেন, তাহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিণি দেবতা. 

দিগের সঙ্গে একরে লোম পাঁন করেন। 

৮। সেই মকংগণ যজ্ঞভাঁগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষ! করেন, 

অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাহার! ত্ত্রিত রথে 

আসিয়া আমাপিগের বুদ্ধিকে রক্ষা ককন, তাহারা যদ্রে যাইয়1 প্রচুর যজ্ঞ 

সামগ্রী অভিলাষ ককন। 

৭৮ সৃত্ । 

থষি ও দেবতা পুর্বৰ | 

১) মকহগণ ভ্তোতাদিশের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করিতে 
পারেন, যাহার যজ্বৰার| দেবতীঁদিগকে পরিতৃপ্ত করে» দেই ঘযজমান 

দিগের ন্যায় উত্তম কা্ধ্য করেন, বাঁজাদিগের নায় তীহারা শুপ্রী ও তিত্র- 
বিচিত্র মূর্তি ধারণ করেল, গৃহ স্বাদীদিগের নয় তাঁহার! নিষ্পাঁপ। | 

২। অগ্নির ন্যায় তাহাদিগের দীপ্তি; তাহাঁদিশের বক্ষ স্থলে যেন 

স্বর্ণালঙ্কার গে।ভ! পাইতেছে; উহার বাঁযুর ন্যার নিজে সঙ্ডিত হইয়া তৎ" 

ক্ষণাঁৎ গমন করেন; তাহার! অভিজ্ঞ ব্যঞ্তির ন্যায় প্রধাঁন হয়েন এবং 

উত্তম নেতার বার্ধয করেন, তাহাঁর। সোঁমরসের ন্যায় সুন্দর.লুখ বিধ|ল 
করেন এবহ যজ্জে গমন করেন । 

৩। তাহার! বায়ুর ন্যায় যাঁইতে যাইতে কম্পিত করিয়! ষাঁন, অগ্নি 

জিহ্বার ন্যায় চাঁকচিক্যময় হয়েন, কবচপারী বোদ্ধাদিগের ন্যাঁর বীরত্ব 

করেন) পিতৃলোঁক দিগের অুবের ন্যায় সুফল দাঁন করেন । 

৪) তাহার। রথচক্রের অরসমূছের ন্যয় এক নাভি, অর্থাৎ এক জাশ্রয় 

ধরিয়। আছেল, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তীশালী, দাঁন করিতে উদ্যত মনুষ্য" 
দিগের ন্যায় জলবিন্ু মেক করেন; জ্ুতিবাঁক্য উচ্গারণকারীরিগের ন্যায় 

বুন্দর শব্দ করেন । | ্ 

৫] তাঁহার! ঘোঁটকদিগের ন্যায় অর্দশ্রে্ঠ দ্রতগামী। রথারঢ ধন- 
হ্বামিদিগের ম্যায় উত্তম দান করেল। তীহার| নদী ন্যায় নিন দিকে জল 
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লইয়া যাঁন, অঙ্গিরাদিগের নায় যেন সাধ গাঁন করেন? াহাদিগের মুর্তি 
নানাবিধ । 

৩। জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তীহাঁর। নদী নিপ্্মীণ করেন। বিদবীরণ- 
কারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাহার! ধঞ্জ করেন | বসল মাতার শিশু 

দিগের ন্যায় তাহার! ক্রীড়া করেম। বহুলোঁকসমূহের ম্যায় তাঁহার দীপ্তি" 
সহকাঁরে গমন করেনা? 

৭। প্রভা(তর কিরণের ন্যায় তাহার! যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থ 

বরের নায় তাঁহারা অলঙ্কার ধাঁরণপুর্র্বক শোঁছাযুক্ত হয়েন; নদীর ন্যায় 

তাহার! ক্রমাগত চলিয়]ছেন, তাহাদগের অস্ত্র শন্ত্র গাকচক্য প্রকাশ করি 

তেছে, দূর পথের পথিকের ন্যায় তাহার বন্ছযৌজন পথ অতিক্রম করেন। 

৮। হে মকৎদেবতাপণ ! আমর] সবের দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্ধন| 

করিতেছি, আঁমাদিশকে উৎকৃষ্ট ভাগ দাঁও, উৎকৃষ্ট রত দাও) স্তবের 
অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমর! রত্ু বিতরণ করিয়! থাক। 

৭৯ সুক্ত | 

অগ্নি দেবত। সপ্তি খষে | 

১) এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্্মাক্রান্ত মন্ষ্যদিগের মধ্যে ইহার মহত্ব 

দেখিতেছি। ইহার হনু ছুটী নানাসুর্তি ও পরিপুর্ণাকৃতি, ইহারা পরিপূর্ণ 

হইতেছে এনং ৮র্কণ ন| করিয়| বিস্তর বস্ত আহার করিতেছে । 

২। ইচ্হাঁর মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন স্থাঁনে, ইলি 

চর্ব্বণ ন| করিয়া! কেবল জিহ্বাদ্বার! কাষ্ঠসমূহ ভোঞ্রন করিতেছেন? মনুষ্য- 

দেশের মধ্য আনেকগুলি লোক স্ৃস্ত উন্নত করিয়| নমোবাক্য বলিতে বলিতে 

ইহার বিকট আসিয়া! ইহার আহার যোগাঁইতেছে। 

৩। এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাত! পৃথিবীর উপর অগ্রসর হইয়| 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাঁগুলি গ্রাস করিতে যান, তাহাদিগের অপ্রকাঁশ মূল পর্য্যস্ত 

ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে, ফেগগনস্পর্শাঁ বৃক্ষ আছে, তাহাকে ইনি 
' পন্ক অঙ্গের ন্যায় গ্রহণ কপ্িলেন, তাহার জিহ্বাম্পর্শে বক্ষ প্রদ্বধিত হইল। 

৯৫৪৩ 



৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মগডুল,৮* হজ 

৪। ছে দ্যাঁবাপৃথিবী! আমি ভৌমাদিগেকে এই কথ| সত্য কহিভেছি, 

এই বালক জাঁতগাঁত্র আপনার ছুই মাঁতাঁকে গ্রাস করেঃ (মথাঁৎ অবূণি- 
বয় হইতে জন্বিয় তাঁহদিগকেই দর্ধী করে) । আঁমি মনুষ্য, অগ্নি দেনতা 

ইহাঁর বিষয়ে আঁমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ/নসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন। 
তাহা আমি জানি ন?। | ্ঃ 

৫| যে ব্যক্তি এই অগম্িকে শীঘ্র শীত্ব অন্নদরন করে, শব্যঘৃত ও 

অন্যান্য ধ্বৃত হোঁম করে, ইহার পুষ্টি বিধাঁন করে, অগ্পি সন্ত্র চক্ষে 

তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি ! তুমি তাঁহার প্রতি মব্ধ প্রকাঁরে 
অনুকূল থাক। 

৬) হে অগ্রি! তুমিকি দেবতাদিগের মধ্য কোঁন অপরাধ পাঁইয়। 

কোধ ধারণ করিয়ছঃ অ।মি জানি না, এই জন্য তোমাকে একথ। জিজান। 

করিতেছি? যেমন খড়গদ্বার। কোন গীভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়ণ ছেদন করে, 

তদ্রপ তুমি ত্রীড়ী কর, আর ন| কর, কিন্তু তুমি উজ্্ব লহইয়া তোমার 
আহাণীয়গ্রব্য ভোৌজন কালে পর্বে পর্রে উহা কর্তন কর(১)। 

৭| এই অগ্নিবনৈজন্িয়। এত ড্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, যেন সরু 
রজ্জুদ্বার1বন্ধনপুরর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়াছেন, 

এই বন্ধু কাষ্ঠস্ব্ূপ ধন পাঁইয়! বৃহৎ হইয়| উঠিয়াঁছেন এযৎ সকলি চুণ করি- 
তেছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করতঃ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়। বিপুলমৃত্তি হইয়াছেন । 

৮০ তুক্ত | 

অগ্নিদেবতী। বৈশ্বীনর অগ্নি খষি| 

১। অমি এয়প ধোঁটিক দন করেনঃ ঘাহাঁতে আরোহণ পূর্র্বক শত্রর অন্ন 

লুষ্টনপুরর্বক অমর! গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্ি যে পুত্র এদান করেন, সে কম্ম- 
ততৎগর হইয়1 যশস্বী হয়। অগ্মিদ্যুলোক ও ভুলোককে শোভামর করিয়া 

বিচরণ করেম। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রদবিনী করেন। 

(১) মুলে এই ব্রপ আছে “ অত্রবে অদন, বিপর্বশ; চর্কঙ গাং ইব আপিঃ।” 

থাঁদে্যের জন্য গ]ভী পর্কে পর্কে কাঁট। হইত,ভাহা1] এই খকৃ হইতে অনুমিত হয়। 
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২। অগ্নিকার্ধের উপযোগী লমিংকাষ্ঠ কল্যাণকর হউক। অষ্ি 
প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে 
যাইবার সাহম এদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিনাঁষ সকল ঈর1 করিয়। 
পূর্ণ করেন। 

৩। অগ্নি জরতকর্ণ ন।মন ব্যক্তিকে রক্ষা! করিয়াছিলেন । অগ্নিই জকথ 

নাঁমক শত্রকে জলের মধা হইতে নির্গত করিয়! দগ্ধ কারয়াছেন। যখম 
প্রতপ্ধ কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হয়েন, তখন অগ্নিই ভাহাকে উদ্ধার 
করেন। অগ্নিনুমেধ খবিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন । 

৪। অগ্নি পুত্রম্ব্ূপ মহাণূল্ পদার্থ দান করেন, অমি খধিকে 

সহত্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রবা লইহ1 স্বর্গে দেবতাশিগের মধ্যে 

ছড়াইয়! দেন, অগ্নির বহৎ রহৎ অনেক স্থান আছে। 

৫| খধিগণ স্তবের দ্বার! অস্িকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পধিকগ 1 

অগ্নিকে আঁহ্ব।ন করেন, আঁকাঁণে উড্ডীয়মান পক্ষীর! অগ্মিকে আাঁহব।ন 
করে, অগ্মি এক সহম্্র গাতী বেন করিয়| থাঁকেন। 

৩। মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্ব করে, নহষের সন্তান মনুষ্য 

গণও তাহাই করেন। গন্ধর্বদিগের নিকটও অমি যজ্ঞকাঁলে শব প্রাপ্ত 
হয়েন। অগ্নির গতি যেন ঘতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে । 

৭। খভুগণ অগ্সির জন্য বৈদিক তব রচন] করিয়াছেন। হে অগ্নি! 

তোমার এই স্বরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ, করিলাম । হে যুব! অগ্মি ! এই অব" 
কারীকে রক্ষ! কর। বিস্তর সম্পত্তি আনিয়! দ1ও। 

১৫৫৫ 
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৮১ সুস্ত। 

বিশ্বকর্থী দেবতা | বিশ্বকর্ণা খষ(১)। 

১) আমাদিশের পিভ| সেই যে খধি, ধিনি বিশ্বতৃবনে হোম করিতে 

বলিয়াছিলেন, তিনি অভিলাঁষলহকীতব ধনের কামন1| করিয়া! প্রথমাগত 

বাক্কিদিগকে আচ্ছাঁদনপুর্ঘক পম্চাঁদাগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ 

করিলেন। 

২। স্যার্টকাঁলে তীহাঁর অধিষ্ঠাঁন, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কিছিস? কোন 

্ছন হইতে কিরূপে তিনি যি কার্ধা আন্ত করিলেন ? সেই বিশ্বকর্মা 
বিশ্বদর্শনকারী দ্ৰ কোন্ স্থানে থাকিয! পৃথিবী নি্্মাণপুর্ববক প্রকাঁগ 

আঁকাঁশকে উপরে বিস্তারিত করিয়। দিলেন ?। 

৩) সেই এক প্রত, তাহার সকল দিকে চক্ষু, দকন দিকে মুখ, 
সকল দিক হস্ত, সকল দিকে পদ(২)) হইনি ছুই হস্তে এবং বিবিধ 

পক্ষ সঞ্ধালনপুর্বক নিব্বাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ ছুুলোক ও ভূলোক 

রচনা হয় । 

৪। দেকোন্ বন? কো বৃক্ষের কষ্ঠি? যাহা হইতে জালোঁক ও 
ভূলোক গঠন কর! হইয়াছে? হে বিদ্বান্গণ! তোঁমর1 একবার আপন 

(১) আমর] পুর্রেই বন্দিয়াছি দশম মণ্ডলের অনেক তৃৃক্ত ধণ্থেদের অন্যান] 

অংশের পর রচিত হুইয়ীছে। খধেদের অন্যাঁন্য অংশে আমব৭ স্থানে স্থানে এক পর- 
মেশ্বরেব অনুভৰ দেখিতে পাইযাঁছি। দশম মণ্ডলের অনেক সুক্তে আমর সেই অনু- 
ভবের পূর্ণ বিকাঁশ দেখিতে পাঁই| খবিগণ প্রক্কাতিব ভিন ভিন্ন তার্ধয ও ক্ষমত1 ও 
সেন্দধ্যকেই ভিন্ন ভিম্ন দেব বিৰেচন। করিয়) স্তরতি করিয়াছেন, একণে তীঙাঁব! সেই 
কার্যসমূছের এক্মাত্র নিয়স্ক! পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১ 

ও ৮২ সৃক্তে সেই বিশ্বের নিয়ভাঁকে বিশ্বকর্মী। নাম দিয়! অভিহিত কর হইয়াছে, 
লাঁয়ণ বলেন ৮১ সৃক্তের প্রথম খে প্রলয়ের পর নুতন স্য্টির উল্লেখ আছে, বিন্ত 
আমর পূর্বেই বলিয়াছি, প্রলয়, প্রভৃতি পৌরাণিক গণ্প খথেছের অপরিচিত 
প্রকৃতির কার্ষে/র স্তাতি হইতে প্রকুতিব ঈশ্বরের অনুভব এই খগ্থেগের ধর্ম | 

(২) এগুলি উপমামীত্র। ইহ্ণদ্াঁর| ন্থ্টিকর্তীর অপরিমিত দর্শনশক্তিক কার্ধ্য- 
শক্তি, গতি প্রতৃক্চিমাত্র প্রকটিত হইতেছে। 
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টিনের -- শী স্প্প্প্পীপশপপািসী শি শীত পিসী পিসী প্পী পাপা পপ 
সপ 

আপন মনে জিজ্ঞঁস1 করিয়। দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর াড়াইয়| 
ব্রন্মাগ্ড ধারণ করেন(৩) ?। 

৫ হেবিশ্বকর্্ম।! হে যজ্ভাগগ্রাহী! তোঁমাঁর যে সফল উত্তম ও 
মধ্যম ও লিম্গবর্তি ধাম আছে, যজ্জের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়! 

দাও । তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়! নিজ শরীর পু'্টি কর। 

৩। হেবিশ্বকর্পা! কি পৃথিবীতে, কি ন্বর্গে, তুমি নিজে নিজে ঘত্ঞ 
করিয়! নিজ এরীর পুষ্টি কর । চতুর্দিকের তাবৎ লোঁক নির্কোঁহ। ইন্ 

আমাঁদিগের প্রেরণকর্তী হউন, অর্থাৎ বুদ্ধিন্কত্তি করি] দিন। 
৭) অন্য «ই যজ্ঞ সেই বিশ্বকর্্মীকে রক্ষার জম্য ডাকিতেছি, তিনি 

বাঁচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তীহাঁতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল 

কল্যাণের উত্পত্তিস্থান, তাহার কাঁ্যমাঁতই চমত্কার, তিনি আমাঁদিগের 

তাৰ যজ্ঞ স্বীকাঁরপুর্বক আমাদিগকে রক্ষা! ককন। 

৮২ স্ৃক্ভ। 

খষি ও দেবতা পুর্বব€ | 

১। সেই শুধীর পিতা! উত্তমরূপ দৃ্টি করিয়], মনে মনে আঁলোচন! 
করিয়া জলাকৃতি পরজ্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাঁপৃথিবী স্থাটি করিলেন(১)। 

যখন ইহার চতুঃমীমা ক্রমশ দুর হইয়| উঠিলঃ তখন ভুযুলাক ও ভুলো ক 

পৃথক হইয়! গেল। 

২। বিশ্বকর্দ! যিনি, তীহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে রত, তিনি নিন্ম ীণ 

করেন, ধাঁরণ করেন, জর্ধশ্রেষ্ঠ। এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তপ্কষির 

(৩) অর্থবৎ কোনও নির্শশীণের উপকরণ, ৰ। অবলম্বনই ছিলন]। শৃন্য হইতে 

সষ্টিকর্তব খিশ্বস্ুবন স্্টি করিয়ণছেন। 

(১) বিশ্বভূৰন প্রথমে জঙ্গাকতি ছিল, এ কথণ অন্যান্য ধর্ম্মশীস্তে যেকপ 

দেখ? যায, বেদেও লেইরপ দেখা বাঁয়। খথেছের রচনাঁকাঁলে নীল আকাশকে 

; জলীয় বঙ্গিয়। অমুষ্ধী করা হইত, তাহা হইতেই বোধ ছয়, এই কথ! উৎ্পঘ 

হইয়ছে। 

১৫৪৭ 



৮ অষ্টক, ৩ ভধ্যায় )] খণ্েদ সংহত ] [১০ মণ্ডল, ৮২ ভুজ। 

ক সস স্পা শশী শিস শিশীশশশিশিপিশাশিিশিশাপীঁিসপ শশা শি স্সিপিসিপীও 

পরবত্তর্ণ যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বানৃগণ এই রূপ কহেন, 
সেই বিদ্বান্দিগের অভিলাঁধ সকল অন্রদ্বার পরিপূর্ণ হয়। 

৩) যিনি আঁমাদিগের জম্মদীত1 পিতা, যিনি বিধাঁত1, ঘিনি বিশ্ব- 

ভবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমীত্ঃ অথচ সকল দেবের নাঁম 

ধারণ করেন(৯), অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে ভীহাঁর বিষয়ে ভিজ্ঞাসাযুক্ত 

হয়। 

৪) স্থাবরজঙ্গমস্থরূপ এই ধিশ্বভূবন গঠন হইলে পর, যে নকল খষি 

এই সমস্ত প্রাণি স্থা্ট করিয়াছিলেন, দেই প্রীচীন খষিগণ এভূত ত্তব 
করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়খ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

৫। যাঁহ1 দুঢলেঁকের অপর পারে যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়! 
বিদামান আছেন, যাহা অশ্বর দেবগণকে(৩) অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ 

এমন কোঁন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহাঁর যধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভুত 
থাকিয়। পরস্পরকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন ?1 

৩। মেই অজাত পুকষের নাঁভিদেশে যে স্যটি সংস্থাঁপিত হইয়াছিল 

তাহাতে অমস্ত ব্রক্মাণ্ড অবস্থিত আঁছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভন্বরূপ 

ধাঁরণ করিয়াছিল, ইহাঁর মধ্যেই দেবতার! পঃস্পর সাক্ষাৎ করেন। 

৭। যিনি ইহ! স্থফ্ি করিয়াছেন, তাহাকে তোঁমর1 বুঝিতে পাঁর লা, 
তেংমাদিগের অন্তঃকরণ তাহ বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজঝটি- 

কাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোঁকে নাঁন] একার জপ্পনণ করে (ই), তাহারা আপন 

প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহার।দি করে এবং স্তব সৃতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ 

করে। 

(২) ভিম ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরেরভিম্ন ভিন্ন নাঁম মাত্র, তাঁহ। এই 
খকের খবি অনুভব করিয়খছেন। 

(৩) মৃত্জ “ দেবেভিঃ অনুরৈঃ” আছে। সায়ণ দেবগণ ও অন্তুরগণ এইরূপ 
অর্থ করিয়াছেন 

(৪) বৃষ্টির ও লৃত্টিকর্তীয্র কথা আলোচনা করিয়া ধগ্দের ধবি চারিলছত্ 
বমর পূর্বে যাহা বলিয়া গ্িয়াছেব, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পম পণ্ডিতগ্ 
সেই কথাই বলিতেছেন, মনুষ্যের| ডাহ]কে বৃখিতে পাছে মা, কু্জবটিকাঁত আচ্ছ্ 
হইর! লোকে মান! প্রকার ছন্পলা করে। 

১৫৪৮ 



স্স্জেছক ত অধ্যায় |] খথেদ সংহত । [১০ মণ্ডল, ৮৩ ভাজ 

৮৩ জুত্ী। 

মন্থ্যু দেবতাঁ। মন্ুযু খষি। 

১। হে মনু, (অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠীত| দেবতা)! হে বজ্ততুল্য ! হে 
বাণসদৃশ ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্ধয1 করে, মে সর্বদা সব্ব প্রকার তেঃজ 

ও বল ধারণ করে; তোমাকে সহায় পাইয়| আমর! যেন দাঁলজাঁতি ও আর্য্য- 
জাঁতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পাঁরক হই(১), কারণ, তুমি বলের বর্তী, 
নিজে বলরূপ ও বলবান। 

২। মন্থ্যই নিজে ইন্দ্র, মহ্যই দেবতা, তিনি হোতী, তিনি বরুণ, তিনি 
জাতবেদ! বছি। মন্ধাজাঁতীয় তাবৎ প্রজা! মন্যুকে তব করে। হে মন্য! 
তগস, অর্থাৎ আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়! আমাদিগকে রক্ষ! কর। 

৩। হেমন্যু! অতি বিপুল মূত্তি ধারণপুর্ববক এস, তপস, অর্থাৎ 
আমার পিতাকে সহায় করিয়| শন্রদিগকে ধংস কর । তুমি শত্রু সঃহার- 
বারী, ত্র নিধমকাঁরী এবং দম্যুজাঁতির প্রাণবধকারী(২)। আমাদিগের জন্য 

সর্বপ্রকার সম্পত্বি আনিয়! দাও। 

৪। হে মন্ত্যু! তোমার তেঃজ সকল কে পরাভব করে? তুমি স্বয়স্ত, 
তুমি দিপ্তিশীল, শক্ত জয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শত্রর আক্রমণ সহ্য 
করিতে মমূর্থ এবং বলবাঁন। আমাদিগের /সনাবর্থকে তেজোযু্ত কর। 

৫--হে উত্ব্উট জ্ঞাঁনসম্পন্ন : বজ্ঞ ভাগের আয়োজন করিতে ন1 

গারিরা, আমি তোমাকে পুজা! নিতে বিযুখ হইথাঁছি, ঘদ্দিচ তুমি মহান, 
তথাপি আঁমি পুজা দি নাই। হেমন্য ! এই রূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাঁদনে 

শৈথিল্য করিয়! এখন লজ্জা! পাইতেছি। তুমি নিজ গুনে আপন ইচ্ছায় 
আঁমাঁকে বল দিতে এস। 

৩। হেমন্থ্য! এই আমি তোমার নিকটে আঁনিয়াছি, তুমি অনুকুল 

হইয়| আমার মিকট আসিয়া! অবভীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করিতে 

(১) দাঁনজাঁতি ও আর্তটজাতির উল্লেধ। 

(২) দত্যুজাতির কথা। 

৯৫৪৪ 



৮ আষ্টক”৩ অধ্যায়।] খপ্ধের্ম, সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৪ হুক 

শা াশাাশীি শি টি শিট টা শা টিটি 
+-শ শশী সপে শিিিটিল 

সমর্থ, তুমি সকলের ধারণ কণ্তা । হে বজ্রধাঁরী মন্থ্য ! আমার নিকটে বৃদ্ধি 

প্রীপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহ! হইলে আমি দন্ুযুদিগকে 
বধ করিতে পাঁরি()। 

৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাঁহ! হইলে 
বত্রদিগকে নিধন করিতে পাঁরি(৪), তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃট অংশ 
হোঁম করিতেছি, ভহাদার! প্রাথ ধারণ অম্পন্থ হইবেক। এস, তোমাতে 

আমাতে সব্বাগ্রে গোঁপনে'মধু পাঁন করা যাঁউিক। 

৮৪ সুক্তি। 

খষি দেবত]1 ও পূর্ববৰ | 

১। ছেমন্যু! মকগত্ণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্ক 

আঁ দিত ও দু্ধর্ঘ হইয়! তীক্ষবাঁণ লইয়| যুদ্ধেরঅস্ত্রশত্্র শাণিত করিতে 
করিতে অগ্নি মুর্তিতে নেতার কায করিতে করিতে যুদ্ধ যাঁর! ককন। 

₹। হেমন্গা! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শক্র পরাঁভব কর, তুমি 
সহ্য করিতে সমর্থ, ভোঁমকে আহবান কর! হইয়াছে; তুমি আমাদিগের 
সৈন্যাধ্যক্ষ হও । শক্রদিশকে নিধন করিয়! তাঁহাদিগের অন্ন ভাগ করিয়! 

দাও । তেংজ স্যন্টি করিয়া! বিপক্ষদ্িগকে তাঁড়াইয়। দেও। 

৩। হে মন্য ! আমাদিশের হিংসককে পর1জয় কর; ভাঁ ডিতে ভাঁডিতে, 

মারিতে মারিডে, নিধন করিতে করিতে, শত্রদিগের সম্মুখীন হও । তোমার 

দুর্ধর্ষ বল কে রোধ করিবে? তুমি একাই সকলকে বশীতুত কর, কিন্তু নিজে : 

নিজেরি বশ । 

৪ ছে মন্যু! তুমি এক, অনেকে ভোমাকে স্তব করে । প্রত্যেক মন্ুষ্যকে 

যুদ্ধের জন্য ভীক্ষতেজ| কর, তৌমাঁকে সহাঁয় পাইলে আঁমাঁদিগের উজ্জ্বলতা! 

(৩) পুনরায় দস্থ্যজাতির উল্লেখ । 

(8) ক্রোধই শক্র বিজয়ের একটি প্রধান সাধন; শক্রুদিশের লহ্িত যুদ্ধ উপ- 
লক্ষে, সেই ক্রোঁ্কে দেবরূপ, এই হুক ও পরের গুজে স্তুতি কর) হইতেছে 
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- ঠাই 
৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা । [১০ মণল, ৮৫ ভাজ | 

শসপীস্পিল 

কখন নফট হয় ন1, আমরা জয় লাভের জন্য প্রবল সিৎহনাঁদ করিতে 

থাঁকি। 

৫। তুমি ইন্জের ন্যায় বিজধী, তৌমাঁর কোন অপভাঁষা,বা নিন্দা নাই, 
এই স্থণনে তুমি আঁমাদিগের রক্ষাঁকর্তী হও । হে সহনশীল ! তোমার প্রিয় 

নাম অমর! উচ্চারণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি জস্মিমাছ, 
তাহা আমর! জাঁনি। 

৩। হে বজ্রতুল্য ! হেবাঁণতুল্য ! শত্রপরাঁভৰ কর! তোঁমার সহজ, 

অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ । হেশক্রপরাঁভবকারী ! তুমি উৎকৃষ্ট তেজ ধারণ কর, 

হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর নোৌঁকে ডাঁকে। আমর ভোঁমাঁকে যজ্ঞ দিতেছি, 

অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আঁমানিগের প্রতি স্েহবাঁম 

হইও। 

৭1 বণ এবং মন্থ্য ভীহাঁদিগের ছুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়ণ 

আমাঁিগকে দান কন, শত্রগণ মনের মধ্যে ভয প্রাপ্ত ও পরাজিত হউক 

এবৎ বিলীন হইয়| যাঁউক । 

৮৫ স্ুত্ত 

লোম, প্রড়ৃতি দেবতা) সৃুর্ধযা খষি | 

১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তস্তিত করিয়া রাঁথিয়াছেন, সূর্য্য স্বর্গকে উত্ত- 

স্তিত করিয়। রীখিয়াছেন, খতগ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত 

আঁছেন, উহাঁরই প্রভাবে সেম সেই স্থান আশ্রর করিয়! আছেন। 

২। সোঁমের গ্রভাঁবে অধদিত্যগণ বলবান্ ছয়েন, সোঁমের প্রভাবে 

পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে দোঁমকে 

রাঁখিয়। দেওয়! হইয়াছে (১)। 

(9 এখানে সোম অর্থে চক্দ্র কবিলে সুন্দর অর্থ হয়| ই্ছাব পরের খকেও 

«প্রক্ূত লোম” অর্থে চত্দ্র বলিয়। বিবেচন কর৭ ষাঁইতে পীরে ॥ নবম মণ্ডলে ও খথে- 

দের অন্যান্য ক্ছীনে, সোম অর্থে সৌমরল, এই দশম মণ্ডলের কৌনও চ্ছলে চন্দ্র অর্থে 

খবিগণ এই শব ব্যঝহাঁর করিয়াছেন কি না, তাঁহা। বিচার করিতে আমি অক্ষম | 

পণ্ডিতবর 7০, এই ৮৫ ৃক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। 11570 0. 147. 
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সস 

লহ 

৮অষ্টক, ৩ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৫ স্ৃক্ত। 

৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপণ সোঁমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লেকে ভাবে, 
ভাঁহাঁর মোঁম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহ প্রকৃত সোম বলিয়া 

জানেন, তাহ! কেহই পান করিতে পাঁয় না। 

৪। হে মোম! ভ্তোভাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থখ করিয! 

তোঁমাঁকে গোঁপন করিয়া! রাখেন । তুমি পাঁষাঁণের শব্দ শুনিতে থাক, 

পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় ন|। 

৫| হে নেবসোঁম ! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোঁগার 

ক্ষয় ম! হুইয়1 আবার বৃদ্ধিই হইঘ়1 থাঁকে। বাঁু সোঁমকে রক্ষ1! করেন, যে 

রূপ সংবতসর্কে মানগুলি রক্ষা বরে, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ ন্দরূপ এক। 

৩। স্ূর্্যার, অর্থাৎ সূর্ধ্যছুছিতাঁর বিবাঁহক্ণালে রৈভী (নামী খকৃগুলি) 
 সুর্য্যার সহচরী হইয়াছিল, নর|শংসী (নামক খক্গুল্) উহর দাসী হইল। 

সূর্ধ্যার অতি নুন্দর বস্ত্র গাঁথা (অর্থাৎ সামগাল) দ্বরি! পরিষ্কীত হইয়| 
আসিয়ছিল। 

৭। যখন সুর্য পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপ- 
বহন, (অর্থাৎ উপটৌকন) যঙ্দে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্প্ীন, (অর্থাং 

তৈল, হরিদ্রো ইত্যাদি দ্বারী শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। ছ্যুলৌক ও 
ভূুলোক তাঁহার কোশম্বরূপ হইয়াছিল। 

৮। স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাং চক্রাশ্র় ছিল; কুরীর 
নাঁমক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভগ হইল ॥ অশ্বিদ্বয় স্যার বর হইলেন, অগ্নি 

অগ্রগামি দৃতন্মরূপ হইলেন | 

৯। ূর্ধ্য! মনে মনে পতি প্রার্থনা! করিতেছিলেম, তাহাতে হূর্ধ্য যখন 

সুর্ধ্যণাকে সম্প্রাদান করিলেন, তখন সোম তাহার বিবাহ ছিলেন, কিন্ত 
অশ্িদ্বয়ই তীহারবরন্বরূপে পরিগৃহীত হঈলেন(৩)। 

(২) মুলে “বার্থত" শব আঁছে। "বৃহ ” ধাতু হইতে উৎপন্ন সুতরাং অর্থ 
বোধ হয় “ব্রহ্ম” অর্থাৎ ভোর উচ্চারণকাঁবী । “1,010 ০০০১.৮--দ 0১০7, 72, 

90 ছ. 178. 

(৩ হৃর্ধ্যার বিবাঁছ অক্বন্ধে ১। ১১৬ 1১৭ খকের টাক! দেখ, তথায় সোম অর্থে 

নোৌরস করিয়। আমি টীকা লিখিয্মাছিলাম। হুর্ধ্যকন্যার বিবাহাথাঁ যে বৌ, তিনি : 
লোঁদিলত, ন। চনত তাহা বিচার করা) কঠিন | ুক্ত রচয়িত1 কি অর্থে এ শবা ব্যবহার 
করিজছেলেন £। 
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দস 

৮আষ্টক, ৩ অধায়। ] ধর্থেদ সংহিত]। [১০ মণ্ডল, ৮৫ হজ । 

১০ । নই তাঁহার শকট হইন্স, আকাঁশই উর্দ্াচ্ছদন হইল। ছুই 
শুক্র, (অর্থ/ৎ ছুটী শুকতারা) তীহার শকট বাঁহী হইল; এই রূপে স্্য্া1 পির 
গৃহে গমন করিলেন। 

১১। খকু ও লাঁমদার| বর্মিতি ছুই বষ উহার শকট, এই স্থান হইতে 
বহিয়! লইয়া গেল) হে স্্য্য!! ছুই কর্ণ তোঁমর রথচক্র হইল, আর সেই 
রথের গথ আঁকাঁশে, এ পথে অর্ধ গতাঁয়াত হইয়! থাকে। 

১২। যাঁইবাঁর সমর তোমার ছুই বথচক্র অতি উত্ভ্রল হইল, সেই রথে 
বিস্তারিত অক্ষ সংস্থা পিতছিল। স্্যা। পতিগৃহে থাইতে উদ্যত হইয়! মনঃ 

স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন ॥ 

১৩। পতিগৃহে গননকাঁলে স্্ধ্য স্্ধ্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। 

তাঁহ! অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘ1 নক্ষত্রের উদয়কাঁলে' সেই উপচৌকনের 
অর্জভূত গাঁভীদিগকে তাঁড়াইয়। লইয়! ঘাঁয়(৪), অর্জনী, অর্থাৎ ফাঁল্গুণী 
নামক চুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপটে।কন বহি! লইয়| যায়(৫) । 

১৪ হে অশ্বিদ্ধয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রুক্ত রথে আরোহণপুর্র্বক 

জিজ্ঞাস করিংত করিতে সূর্য্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা 

তৌমাঁদিগের সেই গ্রহণকীর্ধ্য অনুমোদন করিংলন, পুধা তোম।দিগের পুত্র 

হুইঘ্»। তৌমাধ্গকে কন্যার বরন্বরূণ বরণ করিনেন। 

১৫1 হে অশ্বিদয়! তোমরা] বখন বর হঈয়! হূর্ধ্যাকে বরণ করিতে 

নিকটে গমন করিলে, তখন তোঁমাঁদিগের একথাঁদি চক্র কোথায় ছিল, 

তোমর| পথ ভিজ্ঞাস! করিবার অন্য কৌথার দাড়াইয়! ছিলে ?। 

১৩। ভ্তোতাঁগণ জানেন যে, কাঁলে কালে অগ্রমর হইয়া! থাঁকে, এপ 

চুইখানি চক্র প্রদিদ্ধ আছে, আঁর অতি গৌগনীর একখানি যে চক্র আছে, 
তাহ] বিদ্বানের! জানেন। 

১৭। সুর্য] ও েবশণ এবং মিত্র ও বকণ, ই হার! প্রাশিবর্গের শুভচিন্ত। 

করেন, ইহাপ্দি্কে নমক্কীর করিলাম 

(8) মুলে “অধীন হন্যতে গাব? আছে। 

(৫) মুলে অর্জনে পরি উহ্যতে” আছে। 
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চা 

৮আষ্টক,৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিত | [১০ মণ্ডল, ৮৫ হুক । 

১৮1 এই ছুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পুবর্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন, 

ই'হাঁর ক্রীড়1 করিতে করিতে যজ্ঞে যাঁন, একজন, (অর্থাৎ চত্দ্) ভুবনে খত 

ব্যবস্থ1! করিতে করিতে সংসার অবলোঁকন করেন৷ দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সুর্য্য) 

খতুগণ বিধাঁন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জম্ম গ্রহণ করেন। 

১৯। সেই ূর্ধ্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাঁপনবর্তী, প্রত্যহ সুৃতিন, 

নুতন হইয়| প্রভাতের অগ্রে আসিয়। থাকেন। আঁমিয়! দেবতীদিগকে 

যঙ্ঞভাঁগ দিবার ব্যবস্থা! করেন । চন্দ্র দরর্ধআয়ুং বিতরণ করেন। 

২০। হে সূর্য্য! তোদাঁর পতিগ্রহেতে যাইবার রথে জুন্দর পলাশ, 

তক, সুন্দর শাঁলমলীরক্ষ আছে, [অর্থাত এ কাঁঞ্ঠেলিন্মিত) ইহার মুরবি 

উৎকৃ, সুবর্ণের ন্যাঁয় প্রভ[। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর 
কর, উহা সুখের আবাল স্থান। তৌঁমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপটেকন 
লইয়! যাঁও। 

২১। হেবিশ্ববন্থু ! এই স্থান হইতে গাত্রোথান কর, যেহেতু এই 

কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও ততবের দ্বার বিশ্বাবস্তকে স্তর 

করি। আর যে কোন কন্য! পিতৃ গৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্ত! হইর! আছে, 

তাহণর নিকটে গমন কর) সেই তোমার ভাঁগন্বরূপ জন্বিয়াছে, তাহার বিষয় 

অবগত হও(১)। 
২২ হে বিশ্বাস! এই স্থান হইতে গাত্রোখান কর। নমস্কার" 

দ্বার তোমাকে পুজা করি । নিতন্ববতী, অন্য অবিবাহিত নারীর নিকটে 

যা, তাঁহাকে পত্রী করিয়া স্বানি সংসর্গিণী করিয়া দাঁও(৭) । 

২১1 যে সবল পথ দিম) আঁমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্য 

প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয় 

অর্ধ্যম! এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়! চলুন । হে দ্রেবগ্ণ! পত্তি 

প্ী যেন পরম্পর উ ৎকৃষ্টরূপে এ্রথিত হয় । 

(৬) বিশ্বাবস্থ বিধাঁহের অধিষ্ঠাত] | বিবাহ হইয়। গেলে তাহার অধিষ্ঠাতও 

থাকে ন1। | 

(৭) কন্যা বিবাঁহ লক্গণপ্রাণ্ডা হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়] ৰিধেয়, এ 

মত ২১ ও ২২ খকে প্রতীয়মান হইতেছে । এই স্থান হইতে ছৃক্তের শেষ পর্য0ং 

বিবীছের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়। যায় | 

১৪৫৪ 
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লালা
 ললললালালঁঁলললঙীলাঁ

ীঁঁঁীীঁঁ 

1২৪। ছে কন্য1! মুন্দরমূর্তিধারী হূর্য্যদের যে বন্ধনের দারা তোমাকে 

বন্ধ করিয়! ছিলেন, সেই বকণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। 

ঘাঁছ! সত্যের আঁধার, যাহ! সৎ্কন্মের আবাঁসস্থনস্বরূপ, এই রূপ স্থানে 

তোঁমাঁকে নিকপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি । 

২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোঁচন করিতেছি, অপর স্থান 
হইতে নহে(৮)। অপর স্থানে সহিত ইহাকে উত্ত্মরূপ গ্রথিত করিয়। 

দিলাম । হে রৃ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি খেন দৌভাঁগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুক্ত্র- 
বতী হয়েন। 

২৬। পুষাঁ তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়| এ্থাঁন হইতে লইয়া যাউম। 
অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন ককন। গৃহে যাইয়। গৃহের কত্রী হও । তোমার 

গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়! প্রতভূত্ব কর। 

২৭ এই স্থানে সন্ত/নসন্তরতি জন্বিয়! তোঁম!র শ্রীতিলাঁভ হউক। 

এই গৃহে সাবধান হইয়! গৃহকার্ধ্য সম্পাঁদন কর। এই স্বামির সহিত আপন 

শরীর সম্মিলিত কর, রদ্ধীবস্থ! পর্যান্ত নিজ গৃহে প্রভূত্ব কর। 

২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, 

কৃত্যা'র আক্রমণ হইয়াছে । এই নারীর জ্ঞাতিগণ রদ্ধি পাইতেছে। ইহার 

স্বামী নন! বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে । 

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদিগকে ধন দান কর। এই 

কৃত্যাপাদযুক্তা হইয়াছে, তার্থাৎ চলিয়া গিয়াছে । পততী পতির সহিত এক 

হইয়। যাইতেছে(৯)। 

৩০। যি পতি বধুর বস্ত্র্ধারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার 

চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে এই কৃত্য! আক্রমণ করে, উজ্জল শরীরও শ্রীন্রট 

হইয়খযাঁয়। 
১ ২০০০০০০৯৬১১১:৯৯৪ ইউনি 

(৮) অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হইতে মোঁচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম, 

২৬ ও ২৭ খকে বিবাহিত) স্ত্রীর প্রতি উপদেশ | 

(৯) “কৃত্য।” অর্থ আমি বুঝিতে পি নাই। লখয়ণ ইহ'র অর্থ পাঁপ দেবত। 

করিয়াছেন। 
১৫৫৫ 
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শা ্ি 

৩১। খাঁহাঁরা বরের নিকট হইতে বধুর নিকট লরধ আহ্লাঁদজনক উপ- 

টোঁকন সরাইয়া! লইতে আসে, তাহারা যথা হইতে আসিয়াছিল, তথা 

যঙ্জভীগগ্রাহী দেবতাঁগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়। দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস 

করিয়! দিন। 

৩২1 যাঁহাঁর। বিপঙক্ষতাঁচরণ করিবাঁর জন্য এই পতি পত্বীর নিকটে 

আসে, তাহার! বিনাশ প্রাপ্ত হউক। গতি পত্বী যেন সুবিধার দার জনু- 

বিধ সমস্ত কাঁটাইয়া উঠেন শক্রগণ দুরে পলাঁ়ন ককক। 

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এ, ইহাঁকে দেখ । ইহাকে 

সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্বাদ করিয়] নিজ 

নিজ গৃহে প্রতিগমন কর । 

৩৪। এই বস্ত্র দুষিত, অগ্রাহ্য ম[লিন্যযুক্ত ও বিষযু-্ত। ইহাব্যবহা- 

র্নের যোগ্য নহে যে,ব্রন্মা নাম! খত্বিক্ বিদ্বান সে বধূর বস্ত্র পাইতে 

পাঁরে(১০)। 

৩৫1 দেখ, সূর্য মূর্তি কি প্রকার, ইহাঁর বস্ত্র কোথাঁও অর্ধেক ছিন্ন 

কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুদ্দিকে ছিন্ন । ঘিনি ব্রদ্মা! নামক, খত্বিক্ তিনি 

তাঁহ! শোধন অর্থ/ৎ নবীকৃত করেন। 

৩৩। তুমি সৌভাগ্যৰতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। 

আমাকে পতি পাইপ তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি, 

ভগ ও অর্ধ্যম] ও অতি বদান্য সবিত1, এই সকল দেবতা আমার সহিত 

গৃহকাঁধ্য করিবার জন্য তোমাকে আঘার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন(১১)। 

৩৭) হে পুষা ! যে নারীর গর্ভে মন্ষ্যগ্ণ বীজ বপন করে; 

অহাকে তুমি যাঁরপর নাই কল্যাণ সম্পন! করিয়া পাঠাইয় দাও। 

সে কাঁমবশ হুইয়। নিজ উরুদ্বয় আঁমদ্রিগরের নিকট বিসাঁরিত করে, 

আমর কাঁমবণ হইয়| তাহাতে শেপপ্রহার করিয়া থাকি। 

৩৮) হে অগ্সি! উপঢেকন সমেত সৃধ্যকে অগ্রে তোমার 
রিটা ািটািতী ডিএ 

(১০) এই খকগাল বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাঁছের 

বস্ত্র লাভ করে, তশকালে বেধ হয় নে বস্ত্র খত্বিকের প্র|প্য ছিল। 

(১১) এটা স্বামীর উক্তি। 

3০৫৬ 
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৫ উস শী শি শীশ্টীিশীশিিশেপীসিটীিশীটা্িশীশীা 

নিকট লইয়া ঘাঁওয়া হয়। তুমি অন্তাঁনসম্ততি সমেত বনিতাঁকে পতি- 

দিগের নিকট সমর্পণ করিলে । 
৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও প্রমায়ঃ দিয়! বনিতাঁকে প্রদান 

করিলেন। এই বনিতাঁর পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়] একশত বৎমর জীবিত 
থাঁকিবে(১২)। 

৪০। প্রথমে তোঁম।কে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধবর্ব বিবাহ 
করে, তে।মার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ প্তি। 

৪১। সোঁম সেই নাঁরী গন্ধর্বকে দ্রিলেন, গন্দব্ব অগ্নিকে দিলেন, 
অগ্থিধন পু'ক্র মমেত এই নাঁরী আমাকে দিলেন(১৩)। 

৪২। হেবরবধৃূ! তৌঁদরা এইস্থানেই উভয়ে থাক, পরজ্পর পৃথক 
হইও না, নান! খাদ্য ভোঁজন কর, আপন গৃহে থাকিয়| পুক্র পৌত্র- 
দিগের সঙ্গে আমোদ আহাদ ও ক্রীড়। বিহার কর(১৪)। 

৪৩। প্রজাগতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয় দ্রিন, 

অর্ধ্যম! আমাদিগকে রৃদ্ধীপস্থ! প্যান্ত মিলন করিয়া রাখুন । হে বধূ! তুমি 

উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আঁমাদিগের দাঁসদাঁদী 

এবহ আমাঁদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর(১২)। 

৪৪ তোমার চক্ষু ঘেন দোষ শূন্য হয়, তুমি গতির কল্যাঁণকরী হও, 

পশুদিগের মঙ্গলকাঁরিণী ছও, তৌমাঁর মন ঘেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, 

যেন উজ্জল হয়। তুমি বীরপুক্র প্রসবিনী এবং দ্রেবতাদিগের প্রতি 

তক্ত হও। আঁমাদিগের দাঁন দাঁনী, (ইত্যাদি পুর্বঝকের শেষ অংশের 

মহিত এক)। 
৪৫1 হে রৃ্টিবর্দণকাঁরী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী 

ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ পুত্র নংস্থাপন কর, পতিকে 

লইয়! একাদশ ব্যক্তি কর । 
টি শিট তি শিশির টপস 

(১২) মনুষ্য জীবনের সীমা শত বশনর | 
(১৩) কন্যাকে বোধ হয় লোন ও গন্ধব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া 

পরে বিবাহ কাঁর্ধ্য সম্পন্ন হইত। 

(১৪) এটা বর্বধুর প্রতি উক্জি। 
(১৫) ৪৩ হইতে ৪৬ খক্ বধুর প্রতি উত্তি। ৪৭ সুত্ঞ বর ৰধুর উত্ভি | 

১৫৫৭ 



৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়। ] ধর্থেদ'সংহিতা। [১০ মণল, ৮৫ হজ 

৪৩। তুমি শ্বশুরের উপর প্রতুত্ব কর, শ্বশ্রুকে বশ কর, ননদ ও দ্রেবর- 
গণের উপর সম্রাটের নায় হও। 

8৭) তাবৎ দেবতাঁগণ আঁমাঁদিগের উভয়ের ছৃদয়কে মিলিত করিয়া 

দিন । বায়ু ও ধাঁ ওবাগ্দেবী আঁমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত 
ককন(১৩) | 

(১৬) এই হুক্তের অনেকাঁংশ পাঁঠ করিতে কবিতে এক্ষণকাঁত স্ত্রী আচারের 
ব্যাপারের সহিত কিছু কিছু লৌন্াদ্ুশ্য লর্ষিত হয়| এই শ্ৃক্তের অনেক স্থাঁন পূর্ব- 
কাচ বিবাঁচ্ছেব লময় মন্ত্রের দয় পাঠ কর1 হইত, এপ্রকার অনুমণন করিলে বোধহয় 
বিশেষ ভ্রম হইবেক ন1। 

১৫৫৮ 



৮ অষ্টক, ৪ অধ্যায় |] ধর্বেদ সংহিতা । [ ১৭ মণ্ডল, ৮১ ভুক্ত । 

-. স্পা পিপাসা শীশীশিশিশিশশীশীশীশশীশীশিশ লু 

চতুর্থ অধ্যায় । 

৮৬ স্ুক্ত। 

ইন্ড্রঃ প্রতৃত দেবতা। ইন্্র, প্রভৃতিই খষি। 

১। সোম প্রস্তুত করিবার জনা তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিনেল) 

কিন্ত তাহারা ইন্দ্রকে স্তব করিল না, কিন্তু আঁমার সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র 

বৃষাঁকপি দেই সোঁম পাঁনে মণ্ত হইল, হৃ্টপুষ্টদিগের মধ্যে প্রধান হইল। 

ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

২। হেইজ্জ! তুমি রষাঁকপিকে দেখিয়। অত্যন্ত ক্ষু্ হইয় প্রতিগমন 

রিকতেছ । অথচ আর কুত্রীপি সোঁমপাঁন করিতে পাহভেছ না। হন 

সকলের শ্রেষ্ঠ। 

৩। ছেইজ্্র! তুমি যে ধনন্যামী দাতাবাক্তির ন্যায় হরিৎবর্ণ মৃগ- 
ত্বাধারী এই রৃধঁকপিকে পুর্টিকর বিবিধ লামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই 
বষাঁকপি তোঁমার কি উপকাঁর করিয়াছে? ইন্দ্র নকলের শ্রেষ্ঠ। 

৪ | হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমীষ্পদী যে এই বৃষাঁকপিকে তুমি রক্ষ] 

করিতেছ, বরাহ অনুলরণকারী কুকুর ইহাঁর কর্ণে দংশন করিয়াছে। হস্ত 
মকলের শ্রেষ্ঠ। 

৫€। আমি উত্বন উত্তম সামগ্রী পৃথক পৃধকৃ সাজাইয়] রাঁখিয়- 

ছিল!ম, এই বানর, অর্থাৎ বুষাঁকপি সকলি নষ্ট করিয়। দিল। আমার 

ইচ্ছ! যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই ছুষ্টাণয়ের প্রতি ভদ্রতা করিতে 
গারি ন1। ইন্দ্র সকলের অ্রেষ্ঠ। 

৬। ইন্দ্রাণী কছিতেছেন)-- কোনও নারীই আম! অপেক্ষা! অঙ্গ 

সৌঠ্ঠববতী নহে, কৌনও নারীই আম] অপেক্ষা বিলাসগতি জাঁনে না, 
কোন নারীই আম! অপেক্ষা! প্রকৃউরূপে স্বামীর নিকট শয়ন করিতে, 
অথবখ রভিরজ্জ নময়ে উক্ধয় উৎক্ষেগন করিতে জাঁনে ন।| ইন্দ্র সকলের 
শ্রেষ্ঠ। 

১৫৫৯ 



৮জইক, ৪ অধ্যায়] ধণেদ সংহিত|। [১০ মণ্ডল, ৮৬ স্ক্ত | 

৭। (ৰ্ষাঁকপি কহিতেছে)_-ছে মাঁতঃ! তুমি উত্তম পতি গাঁইয়াছ। 
তোমার অঙ্গ ও উক ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিই হটবেক | পতি 

সংসর্গে আঁনন্দলাভ করিয়! থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

৮। (ইন্দ্র কহিতেছেন)_হে ইন্দ্রাণী ! তোমার বাঁছা, জঘন, কেশ, 
কপাল ও অন্গুলিগুলি অতি সুন্দর । তুমি বীরের পত্বী হইয়] বূধাকপিকে 
কেন দ্বেষ করিতেই। ইন্্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

৯) (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)এই হিংআক রৃষাঁকপি আমাকে যেন 

পতিপুত্রবিহীনার ন্যাঁয় জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুভ্রবতী 

ইন্দ্রের পত্ভী; মকৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের অরেষ্ঠ। 

১০। যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুভ্রবতী ইন্দ্রাণী 
তথায় গমন করেন । তিনি যজ্ঞের বিধানকত্্রী, তাঁহাকে সকলে গুজ! করে। 
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

১১। এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইঞ্জাণীকে সৌভাঁগ্যবতী বলিয়া 
শুনিয়াছি। তাঁহার গতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রত্ত হইয়া! মরিতে 

হয় নাঁ। ইন্দ্র সকলের শ্রে্ঠ। 

১২। হেইন্জাঁণী! আমার বন্ধু বষাঁকপি ব্যতিরেকে প্রীতি লাত করি 
ন!। সেই বৃধাকপিরই সরন হোমদ্রব্য দেবতাঁদিগের নিকটে যাইতেছে । 

ইন্দ্র সকলের শেষ্ঠ। 

১৩1 হে বৃষাঁকপিবনিতে ! তুমি ধনশাঁলিনী ও উৎকৃন্ঠ পুভ্রযুক্ত! 
এবং আঁমার সুন্দরী পুত্রবধূ । তোমার রৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ কৰন(১), 

তোমার অতি চমতকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ ককন। ইত্্র 

সকলের শ্রেষ্ঠ। 
১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ রষ পাক করিয়! দেয়(২)। 

আমি খাইয়! শরীরের স্থূলতা! সম্পাদন করি, আমার উদরের ছুই পার পু 
হয়। ইল্ত্র সকলের শ্রেষ্ঠ । 

(১) এখাঁনে বৃষ ভক্ষণের কথ] পাঁওয়। ফায়। 

(২) এখানেও ১৫ কি ২০ বৃষ পাক করিবার কথ| পাঁওয়। ঘাঁয়। 

১৫১৩ 



৮ অষ্টক, ৪ অধ্যায়।? থগ্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৮৬ ছৃক্ত। 

১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জনা যে দধিমন্থ পুজা দেয়, 

উহ, প্রস্তত হইবার সময় যুখ মধো গর্ানকারী রৃষের ন্যাঁর় শব্দ করিতে 

থাকে। এ মন্থু তোঁম!র হৃদয়কে সুখী ককক। ইন্দ্র মকলের শ্রেষ্ঠ। 

১৬। যাহার উকদ্বয়ের মধ্যে পুঁকঘাঁক্ষ ল্বমানভাঁবে থাঁকে, সে সমর্থ 
হয় ন।| উপবেশন করিলে ঘধাহার লোমারত পুকষাঙ্গ বল প্রকাঁশ করিয়! 

উঠে, দেই সমর্থ হয় । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ | 

 ১৭। উপবেশনকাঁলে যাহার লোমাঁর্ৃত পুকষাঁদ্গ বল প্রকাঁশ করিয় 

উঠে, সে সমর্থ হয় নাঁ। যাঁহার উকদ্ধয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানতাবে 

থাকে, নেই পাঁরে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ । 

১৮। হে ইন্দ্র! এই বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ কৰক, 

সে খড়া ও সুনা ও অভিনব চক (পশুহত্য| স্থান) ও দাহ্কাষ্ঠিপূর্ণ একখানি 

শকট এাঁপ্ত হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রে্ট। 

১৯। এই আঁমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছি। দাঁস- 
জাঁতি ও আধ্যজাতি অন্বেষণ করিতেছি। খাঁহার! যজ্ঞান্ন পাঁক করে, 

অথবা সোঁমরস প্রস্তুত করে, তাঁহাঁদিগের নিকট মোম পান করিতেছি(৩)| 

নুরুদ্ধি কে, তাহা আমি নিরূপণ করিয়াছি । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ । 

২০ | মকদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্য এদেশ, এ উভয়ের 
কত যোজনই বা! অন্তর? ছে বষাঁকপি ! নিকটবত্বঁ লোকাঁলয়ের নিকটে 

আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ট। 

২১। হে বুষীকপি ! পুনর্র্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম 

যজ্ঞতাঁগ প্রস্তুত করিতেছি । এই যে নিদ্রাবিলাসী হ্রদে, ইনি যেমন 

অন্তধীঁমে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন সক- 

লের শ্রেষ্ঠ। 

২ই। হেরুষাকপি ! হে ইন্দ্র! তোঁমর। ভর্দাভিমুখ হইয় গৃহে গমন 

করিলে, সেই বন্ুভোডী হরিণ কোথায় গেল? লোকদিগের সেই শোভ।- 

সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ট। 

(৩) দাঁস অর্থ অনীর্ধ্যদিগের মধ্যেও অনেকে আঁ্য্যধর্ম অবলম্বন করিয়। 

ষজ্ঞাদি করিত, এই খক্ হইতে প্রকাঁশ হয়। 

৮৫৬১ 



৮ অষ্টক,8 অধ্যায়] ধথেন! সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ৮৭ ছৃজ | 

এ পাশপাশি ৯ স্পা শীশীশশীিশ্ীশীশীিি শি সপ পপ ২7,০০1 টপকে ২০ সপ পাশপাশি ৮ছি 
ঠা সিল 

সপ 

২৩। পর্শ, নামে মানবী এককালে বিংশতি অন্তান এসব করিল। 

যাহার উদর রদ্ধিপ্রা্ত হইয়াছিল, হে বাঁণ ! তাঁহার মঙ্গল হউক। ইন্তর 

সকলের শ্রেষ্ঠ(৪) | 
শপিীশিপীসাশাশপিসিপপীত 

৮৭ সুতি । 

রৃক্ষলনিধনকুরী। অগ্নি দেবতা! পাযু খবি। 

১। রাক্ষমনিধনকারী বলবাঁন্ নুবিস্তারিত বনধুম্থরূপ জগ্মিকে আঁনুতি- 
যুক্ত করিতেছি। গৃছে গমন করিতেছি । অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ ও 
প্রত্বলিত হইয়া দিবারাত্র আঁমাঁদিগকে শত্রদিগের হস্ত হইতে রক্ষা ককন(১)। 

২। ছেজাতবেদা! লৌহের ন্যাঁ় দৃঢ় দন্ত ধারণপুরক রাক্ষদদিগকে 
শিখার! ম্পর্শ কর। প্রজবলিত হইয়| জিহ্বাদ্বারাঁ মূঢ় দেবত, অর্থাৎ 
অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাঞক্ষসদিগকে ছেদন করিয়। 

মুখ মধ্যে ধাঁরণপুর্ধক চর্বণ কর। 

৩। হে দন্তদ্য়ধারী অগ্নি! হিংসাঁশীল ও তীক্ষু হইয়া] দুই দ্রিকেই 
দন্ত বসাইয়া দাও । হেশোভাময়! আকাশে উঠিয়া যাও। রাক্ষনদিগকে 

আক্রমণদ্ারা তাঁড়ন| কৰ। 

৪1 হে অগ্নি! বজ্ঞদ্বার| বাঁথগুলিকে লত করিয়। এবং বাণের অগ্রত।গ 

বক্তদ্বার! সংযুক্ত করিয়! এ সকল অস্ত্র! র1ক্ষনদ্রিগের হৃদয়ে আঘাঁত কর, 
উহ্নাদিগের পার্বদবয়বর্ত্ণ বাছ সকল ভঙ্গ করির] দাঁও। 

৫। হেঅম্নি! রাক্ষসের চন্ম বিদীর্ণ কর। প্রাণ বধকারী বজ্ত শীত 

উহাকে নিধন ককক। হে জাঁতবেদা! উহার ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি 

(8) বৃষকপির প্রকরণ একী দুরূহ অংশ। যদি একপ জন করব যাঁয়, যে বৃষধাকপি 
এক জাতীয় বাঁনর, একদ। এ বাঁনর কেন ষজমখুনের হজ্ঞমামত্রী উচ্ছি্ করিয়। লষ্ট 
করিয়াছিল। যজঘাঁন এপ্ধণ কপ্পন| করিল, যে এ বাঁনর ইন্দ্রের পুত্র, সেই ণিমিত্ত 
ইজ্জ উহার বৃষ্টত। নিবারণ করিলেন ন1। কৰি লেই কণ্পনশীর উপর ইন্দ্রের উক্তি ও 
ইন্দ্রীণীর কথা, ইত্যাদি রন! করিলেন । এইপ্রকার প্রান করিলে ব্ষাকপি সৃকের 
প্রায় লর্বাংশে ব্যাধ্যাত হয় । এস্থক্টা বৌধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 

(১ এই হুভটা সমন্তই রাক্ষলদিগের বধ লয্ন্কে। 

১৫১২ 
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চ্ছেদন কর | চ্ছেদন বরা হইলে মাসানী, পশুমাহন লোভী হইয়া উহার 
নিকটে গমন ককক। 

৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যে খাঁনেই তুমি রাক্ষঘকে দেখ, দে দণ্ডায়- 

মান থাকুক, অথব1 ইতস্তত বিচরণ ককক, আঁকাঁশে থাকুক, অথবা! পথে 

গমন কৰক, তূমি তীক্ষুবাঁণ ক্ষেপণপু পক তাহাকে বিদ্ধ কর | 
৭) হে জাতবেদ!! আঁক্রমণকাঁরী রাক্ষসের হস্ত হইতে আক্রান্ত- 

ব্যক্তিকে খর্টিনাঁদক আস্ত্রদ্ধারা রক্ষা কর। হে অগ্মি! উজ্জ্বন যু্ত ধারণ 
করিয়| সন্দ্রীগ্রে আমমাঁসভোজীদিগকে বধ কর। এই সকল পক্ষী তাহাকে 

ভোঁজন ককক। 

৮। হেঅগ্লসি! বলিয় দাও, কোন্ বাঁক্ষস এই জ্ছের বিদ্ব করিতেছে, 

হে অতিযুব। অগ্থি! কাঠদ্ার। প্রজ্বলিত হইয়া! তুমি মেই রাঁক্ষদকে 

আক্রমণ কর। তৃমি মনুষ্যপিগের উপর তোঁমার্ কুপাঁময় দৃড়ি নিক্ষেপ 

কিয়! থাঁক, সেই দৃর্টিতে এ রাঞ্ষনকে দমন কর। 

৯। হে অগ্নি! তোমার তী্গু দৃ়িবারা এই ব্ত রক্ষাঁকর, এই 

যঞ্জ ধন্রে অনুকূল ; হে শুভ চিত্রধারী ! এই ঘজ্ঞ সম্পন্ন কর। হেমনুষ্য 

দর্শনক।রী! তুমি উজ্জুল হইয়1 রাক্ষিসদিগকে নিধন কর, তোঁদাঁকে যেন 

রাঁক্ষসের। পরভব করিতে না পারে। 

১০। হে মনুধ্য দর্শনকারী! রাক্ষনদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্য 

দিগকে দুটি কর। রাঁক্ষসের তিন মস্তক ছেদন কর। শীত উহার পাব" 

দেশ ছেত্রন কর। এরাঁক্ষদের তিনটি চরণ ছেদন কর। 

১১। হেঅগ্সি! ঘে রাক্ষস অসত্যদ্ধারা সম্তকে ন্ঘট করে, সেই 

বাক্ষন তিনবার তোমার বন্ধননীমার মধ্যে আগমন ককক, অথাৎ দ্ধ 

ইউক। হে জাঁতবেদ1! শিখাদ্বার৷ তাহাকে স্পশ করিয়! সুবকারীর 

সমীপেই ইহাকে ভাডিয়! ফেল। 

১২। রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাঁধুদিগকে আঘাত করে, সেই 

রাক্ষদের প্রতি তুমি দ্বড়ি প্রয়োগ করিয়া থাক, শব্দকাঁরী রাঁক্ষমের প্রতি 

এক্ষণে নেই দৃ্ঠি প্রয়োগ কর। অথবর নামক খধির ন্যাঁর তুমি সত্য 

ংসক!রী নির্বোধকে দিব্য তেঞ্জের দ্বারা দ্ধ করিয়। ৫ফল। 

১৫৩০ 
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১৩। হেঅম্ি! দেখ, আত্রীপুকষে পরস্পর গাঁলি দিতেছেন, দেং 

চীহুকাঁর করিতে করিতে কটু কথ! কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদ 
হইলে যে বাঁণ ক্ষেপণ করু। হয়, তদ্দার রাঁক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ করঃকারঃ 

& সকল কটু কথ! প্রয়োগ কর! রাক্ষমনিগের প্রবর্তনাতে ঘটে । 

১৪। উত্তাপের দ্বারা রাঁক্ষলদিগকে বধ কর; হে অগ্নি! বলের দাঁর' 

রাক্ষপকে নিধন কর। শিখাদ্ার| সেই মূ নিন্রোধ অপদেবতাদ্রিগকে 

ধংন কর, উজ্ভ্রল হইয়| সেই প্রাণনংহারকারীদিগকে নফ কর। 

১৫| দ্রেবতাঁগণ অন্য প।প নট করিয়া দ্িন। অতি বিরম ছুর্বাক্য 

সকল মেই রাক্ষসের দিকে গমনককক। মেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা" 

বাণী রাঁক্ষসকে বাঁণগণ মর্দস্থানে আনীত ককক । রাঁক্ষম বিশ্বব।ঁপী অগ্নির 
বন্ধনে পতিত হউক । 

১৩) যে রাক্ষন নরমাংদ সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের 

মৃহস সংগ্রহ করে, যে হত্য। করিবার অবোগ্য গাভীর দ্রপ্ধ হরণ করেঃ হে 

অগ্নি! নিজ বলে তাঁছ'বিগের মন্তক ছেদন করিয়া দাও । 

১৭। গভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়! সঞ্চর হয়, হে মনুষা দর্শনকারী 

অগ্নি! রাক্ষদ যেন নেই ছুপ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! থে রাক্ষস সেই 

অমৃত তুল্য ছুগ্ধপাঁনের প্রয়ামী হয দে পুরোবত্বাঁ হইলে শিখাঘার 

তাভার মন্ম বিদ্ধ কর। 

১৮ রুক্ষমগণ গাভীদিগের যে দুগ্ধ পাঁন করে, উহ! যেন তহাদিগের 

বিষতুলয হয়, সেই ছুষ্টাশরদিগ্রকে ছেদন করিয়া অন্িতির নিকট বলিদান 

দাঁও। ুর্ধ্দদের ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন ককম। তৃনলতাদির ঘে অসার পরি- 

ত্ত্য অংণ আছে, রাঁক্ষসের| তাহাই গ্রহণ ককক। 

১১। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষমদদিগকে মারিয় ফেল যুদ্ধে বাক্ষমের! 

যেন তোমার উপর জয়ী ন1 হয়, আমমাংসভোঁজী রাক্ষসদ্দিগ্রকে সমূলে 

হস বর, তাহাঁর| ঘেন তমার দিবা অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে। 

২১1 হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে দক্ষিণেঃ উত্তরে, পশ্চিমে ও পুর্ন 

রক্ষা! কর। তোমার অতি উজ্ভ্বল, অবিনাঁশী, অতি উত্তপ্ত শিখ! আছে, 

তাহার পাপাত্বা রাঞ্ষদকে তম্মীভুত ককক। 

১৫৩৪ 
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২১। হে দীণ্ড অগ্নি! তুমি কৰি, অর্থাৎ কার্ধ্যকুশল, অতএব ক্রিয়! 
কৌশলের দ্বার! আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে 
বন্ধু অগ্নি! আঁমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্ত আমি যেন দীর্ঘ 
আরুঃ ও বদ্ধাবস্থাঁ প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আঁমরা মৃত্যুশীল, আঁমাদিগ্রকে 
রক্ষা! কর। 

২২। ছে অগি! বলের পূরণকর্তা, বুদ্ধিমান, তোমার মূর্তি দেখিলেই 
ভীত হইতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য ব্াক্ষঘদিগকে বধ কর, তৌঁমাঁকে বিশিষ্ট 
রূপে ধ্যান করি। 

২৩। হে অগ্নি! বিদ্বকারী রাঁক্ষদদ্িগকে বিষের দ্বারা) তীক্ষ শিখার 
দ্বার! এবং খ্টি নামক উত্তপ্ত অজ্ের দ্বার1 দ্ধ কর। 

২৪। হে অগ্নি! যেরাগসগণ স্ত্রীপুকষে কোথায় কি আছে, দেখিয়। 
বেড়ীয়, তাহাদিগকে দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান ! তুমি চুদ্ীর্ষ, তোমাকে আমি 
স্তবের দ্বার! উত্তেজিত করিতেছি, তুমি জাগ্রত হও। 

২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বার! রাঁক্ষসের তেজঃ নব নষ্ট 
করিয়! দাও, যাঁতুধান রাঁক্ষসের বল বীর্ধ্য ভা্গিয়] দাও। 

৮৮ স্ুন্তী। 

অগ্নি ও সুর্ধ্য উভয়ে মিলিত দেবত1। মুর্দন্থীন্ খষি। 

১। পাঁন করিবার উপযুক্ত যে হোঁমদ্রব্য, অর্থাৎ সৌঁমরস, যাহ! 

চিরকাল নুতন থাকে, যাহা! দেবতারা সেবন করেন, তাহ! স্বর্গগ!মী 

আূঁকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম কর হইঘাহে। সেই মোঁমরসের উৎপাদন 
গরিপুরণ ও ধারণের জন্য দেবতার! সুখকর অগ্নিকে বদ্ধিত করেন । 

২। অন্ধকার ভূবনকে গ্রীন করে । তাঁছীতে ভুবন অন্তর্ধাল প্রাপ্ত হয়, 

অগ্নি জন্মিলে মেই সমস্ত ভূবন গ্রকাশ পায়। মেই অগ্নির বন্ধুত্ব ল(তে নক" 

লেই প্রীত হয়, দেবতার, পৃথিবী, আঁকাঁশ, জল, বৃক্ষাদি সকলই সন্তট। 

৩। যঙ্খভাঁগগ্রাহী দেবতার! আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাই আমি 

জরারহিত একাঁও অগ্নিকে স্তব করিতেছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী, 
১৫৩৫ 



৮জঅইক,৪ অধ্যায়। ] খরেদ ংহিত। | [১০ মণ্ডল, ৮৮ ছৃত। 

আঁকাঁশ উভয়ের মধাবর্তীস্থাঁন এবং ছ্যুলোৌক ও তূলোঁক ছাইয়া ফেলি- 
লেন। 

৪) তিনিই সর্ব প্রথম হোত ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেটন 
করেন, যজম।নগণ বর চাঁহিতে চাহিতে তাঁহাকে ঘ্বৃতসহযুন্ত করেন | €সেই 

অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাবরজঙ্গম, এভৃতি সকলি অবিলখ্ে রচন] করেন । 

৫। হে অগ্নি! হেজাত্বেদ1! হে ভুবনের মন্তকম্যরূপ! তুমি যখন 

দীপ্তমুর্য্যের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান, 

স্তবস্ত্রতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি ছযুলেক ও ভূলোক পুর্ণ করিয়া! যছের 
উপযোগী হও। 

৩। রাঁত্রিকাঁলে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তক স্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে 

তিনি সুধ্যরূপে উদয় হয়েন। তিনি বিবেচনাপুর্বক সকলস্থানে শীঘ্র শীত্র 

বিচবণ করেন, ইহ ঘঞ্ঞসম্পীর্দনকাঁরী দেব্তাঁদিগেরই ক্রিয়াকৌশল। 

৭| যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্লিত হইয়! সুশ্রী মূর্তি ধ|রণ করিয়া! আঁকাঁশে 
স্থান গ্রহণ করিয়! উজ্ভ্বল্যের সহিত শে1ভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে 

শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতি| স্ুক্ত পাঁঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ 

করিলেন । 

৮। দেবতার! প্রথমে শক্ত স্য্টি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে ছোঁমের 
দ্রব্য স্যন্টি করিলেন। সেই অগ্নি হহাঁদিগের শরীর রক্ষাকারী বঙ্ন্প্ূপ 

হইলেন, আঁকাঁশ, পৃথিবী ও জলের সহিত নেই অগ্নির পরিচয় আছে। 

৯) যে জঅমিকে দেবতাঁর। উৎপাঁদন করিলেন, সব্রমেধ নাঁমক যঙ্ছের 

সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপুর্ববক নিজ 

প্রকাণ্ড শিখ।দ্বার! ছ্যুলোৌক ও ভূলোকে তাঁপ দিতে লাগিনেন। 

১০। দেবলোকে দেবতার নাঁন1 ক্ষমতাঁদ্বারা কেবল ম্তব সহকাঁরেই 

সেই জগ্নিকে উৎপাদন করিলেন, খিনি দ্রযাবপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই 
নুখকর অগ্নিকে তাহার] ভ্রিবিধ করিয়! স্যরি করিলেন। সেই আমি নান! 

একার রৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থার উপনীত করেন। 

১৯১1 যঙ্ঞভাগগ্রাহী দেবতার যখন এই অগ্নি আঁর অদিতি পুত্র 

: জুর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তাহা41 উভয়ে যুগ্ম্ূপী হইয়1 
৯৫৬৩৬ 



৮ আষ্টক, ৪ অধ্যায় ।] খণেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ৮৮ দৃক 

উরি রা রি 

বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন ওব€ শ্রাণিবর্গ তাহাদিগকে দেখিতে 

গাইল [ 

১২। দেবতীরা তাঁবৎ মনুষ্োর হিতকাঁরী অগ্নিকে সমস্ত ভূবনের 
জন্য দিনের কেতুম্বরূপ করিয়াছেন। সেই অশ্মি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী 

প্রভাতিকে বিস্তার করেন এবং বাঁইেত যাইতে শিখাদাঁরা অন্ধকার সমস্ত 

নট করেন। 

১৩। ক্রিয়াকুশল যঙ্জভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাঁশী ও তাবৎ 

মন্ুষ্যের হিতকাঁরী অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন ইনি যখন স্ুল ও 
রহৎ হয়েন, তখন আঁকাঁশে চিরকাঁল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই 

প্রভাঁহীন করিয়! দেন] 

১৪ | টবশ্বাঁনর অগ্নি নিত্য নিতা দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্রিয়াকুশল 

অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঁঠ করিতেছি । তিনি আপন মহিমাদ্বারা 

দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং উর্ধে ও নিন্নে উত্তাপ দেন | 

১৫1] কি দেবতা, কি পিভুলোঁক, কি মনুষ্যবর্ণ, ই হাঁদিগের আমি 
দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি! এই বিশ্বতৃবন অগ্রসর হইতে হইতে মেই 

গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থণৎ্খ যে কেহ মাতা পিতার মধ্যে জম্ম লাঁভ করে(২), 

ভাহাদিগের এ ছুই ব্যতীত গতি নাই । 

১৬। যে স্থর্য্য মন্তক, অর্থাৎ উধস্থাঁন হইতে জন্িয়াছেন। ফাঁহাঁকে 

সবের দ্বার! পরিতুষ্ট কর! হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তথন দ্যাবা- 
পৃথিবী তীহাকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রীণকর্ত কখন নিজ কর্মে শৈথিল্য 

করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাঁইতে সকল ভবনের দিকে অতি মুখে 

অবস্থিত ধাঁকেন। 

| ১৭1 যেগুবীনে নিমস্থিত অগ্নি আর উদ্ধাস্থিত অর্মি পরম্পর এই 

বলিয়| বিবাঁদ করেন যে, আঁমর1 উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়! থাকি, কিন্ত 

আমাদের উভয়ের, মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান 

(২) সাঁয়ন কছেন, তখ বদগ্ীতা। অনুপারে মৌক্ষ আর লংলাঁর,। এই হই গতি 

আছে । কিন্ত এব্যাখ্যা আধুনিক, বৈদিক নছে। 

১৫৬৭ 



৮ অষ্টক, ৪ অধ্যায়।] গগ্ে! সংহিভ!। [১০ মল, ৮৯ ছৃক্ত। 
- 27,772 ও হা হাহা, 

করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠীনকারীদিগের মধ্যে কে এ প্রশ্বের নির্ণয় 

করিতে পাঁরে। 

১৮) হে পিতৃগণ ! তৌমাঁদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথ! কহিতেছি 

ন, কেবল উত্তমরূপে জানিবাঁর জন্য জিজ্ঞাস! করিতেছি যে; অগ্নি কয় জন, 

তুর্য্য কয় জন, উষ! কয় জন, জলইবা, অর্থ জলদেবীইব| কয় জন | 

১৯। হেবাঁয়ু! যে পর্যন্ত রাত্রিগন উধার মুখের আচ্ছাদন খুলিষ 
নখ দেন, তখনই নিন্বস্থিত পার্থিব অগ্নি আঁজিয়। যজ্ঞের নিকটে স্থাঁন গ্রহণ 
করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোৌত্রকারী । 

৮৯ স্যুক্ত । 

ইন্দ্র দেবত1। রেণু খষি। 

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধাঁন ইন্দ্রকে স্তব কর। তাহার মহিম| পৃথিবীর 

শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে । তিনি মনুষ্য দিগবে 

ধারণ করেল, তাহার মহিম] সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তীহাঁর তেজঃ সমন 

সংসাঁর পরিপূর্ণ করে । 

২। বীর্ধ্যবানূ ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনিভাবে চতুণ্জবে 

স্বরণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘুর্ণিত করে । কুষ্ণবর্ণ অন্ধাকার 

সমস্ত যেন একটী অস্থায়ী ও অদৃশ্য স্রটিম্বরূপ, তাঁহাকে ইন্দ্র আপ? 

জ্যোতিঃদ্বার! নব্ট করেন। 

৩। হেস্ভবকাঁগী! আমার সহিত মিলিত হইয়া জেই ইন্দ্রের উদ্দেশে 

এরূপ একটী নৃতন স্তব উচ্চারণ কর, যাহা নিকৃউ ন| হয়, যাহ] পৃথিবী । 

স্বর্গে উপমাঁরহিত হয়। তিনি বঞ্ছে উচ্চারিত স্তবগুলি পাঁইবাঁর জন 

যেরূপ ইচ্ছুক হয়েন; শত্রদিগের দর্শন পাইবাঁর জন্যও তদ্রপ ব্যং 

হয়েন। তিনি বন্ধকে অনুসন্ধান করেন ন1, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন। 

জনুসন্ধান করেন ন। 

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব কর1 হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে 

জল আনাঁয়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষর চক্র ধাঁরিত হয়, তদ্্রপ সেই ইন 

নিজ কাতর দ্বার! ছ্যুলোক ও ভুলোঁককে উত্তস্তিত করিয়। রাঁখেন। 

১৪৬৮ 



৮ অষ্টক, ৪ আধ্যণয়। ] খের সংহিতা | [১৪ মণ্ডল, ৮৯ তৃক্ত। 
শিপ শশী শা শিশাশশ্প্পা্প টিটি শশা পপপিপশী শপে পিপলস মর 

শিশির 

৫ | ধাহাকে গাঁন করিলে মনে তেজঃ উদয় হয়, যিনি শী্র প্রহার 

করেন, যিনি বীরত্ব করিয়! শক্রদ্িগকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী 

ও সরল গতিশীল, সেই সোম অর্ণ্যসমূহকে বদ্দিযুক্ত করেন। কিন্তু বন্ধিত 

হইয্াও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংব! 
তাহার ভাঁরের লাঘব করিতে পারে ন1। 

৬। দ্যাবাঁপৃথিবী, ব| মকদেশ, ৰ1 আঁকাঁণ, বাঁ পর্ধতগণ যে ইক্জের 
সমতুল্য হইতে পারে না, তাহার নিমিত্ত সোঁমরূদ ক্ষরিত হইতেছে। 

ইহার ক্রোধ যখন শক্রদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংস! 

করেন, ছুভেদাদ্িগকেও ভেদ করেন । 

৭। যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রপ ইন্দ্র রত্রকে বধ করিলেন, 

শত্রুর পুরী ধস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়! নদীর পথ পরুক্কার করিয়া 

দ্রিলেন। অপকু কলসের ন্যায় পর্বতকে তর্গ করিলেন। আপন সহাঁয়দিগের 

সঙ্গে গাভীলমৃ নিষ্কাঁশিত করিলেন । 

৮) হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের খণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়গ 

যেমন গ্রন্থি ছেদন করে; তদ্রপ তুমি অকল্যাণ ন্ট কর) যে সকল বক্তি 

মিত্র ও বকণ্রে কাঁধ্য নষ্ট করে, তাহারা জাঁনে ল1 যে, তাহাদের কার্ধ্য তাহ - 

দ্রিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্ষের ন্যায়; ইন্দ্র তাহাঁদিগকেও হিংসা 

করেন। 

৯ | যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র ও অর্ধ্যম1 ও বরুণ ও মকতগণকে 

দ্বেষ করে, হে রৃ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য শব্দকারী 

ও রৃর্টিবর্ধণকাঁরী উজ্ভ্বল বজ্ব শাণিত কর। 

১০) কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল্, কি পর্বত), সকলেরই উপর 

ইক্ের আঁধিপত্য আঁছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের উপর 

ইন্ডেরই আধিপতা | কিনুতন বস্তু লাভ করিবার সময়ঃ কি লব্ধ বস্ত রক্ষ| 

করিবার মময়, কল অবমরেই ইজ্দ্রকে প্রার্থনা কঞিতে হয়। 

১১] কি রাত্রি, কি দ্রিন, কিআঁকাঁশ,কি জলধাঁরী নমুদ্র,কি নুবিস্তীর্ঘ 

বাযু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য, মকল অপেক্ষাই ইন্তর 

প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করিয়! আঁছেন। 
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৮আষ্টফ, ৪ অধ]ায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৯ ভুক্ত । 

নিকট িডিভিটিনিরিরিি টি 

১২। হে ইন্দ্র! তৌমার অস্ত্র, ভঙ্গ হইবাঁর নহে, দীপ্তিময়ী উষা 

গড়াঁকাঁর ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতি হুউক। যেরূপ আকাশ হইতে 

এরন্তর পতিত হইয়! বৃক্ষ ধংস করে, তদ্রপ তুমি অনিষ্টকারী শক্রুপিগকে 

অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকাঁরী অস্ত্র দ্বার বিদ্ধ কর। 
১৩ । যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মাঁম সকল ও বনসমুহ 

ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পৰ্রতগণ এবং পরস্পর জংযুক্ত দ্যাবাপৃথির, ইহার! 

সকলে ভাহার পশ্চাৎ পশ্চাং যাইতে লাগিল | 

১৪1 হে ইন্দ্র! যে অস্ত্রক্ষেপণ করিয়া! পারাত্মা। রাঁক্ষীসকে বিদীর্ণ 

করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল? যেরূপ গোঁহত্যা- 

দ্গানে গাভীগণ হত হয়(১), তদ্রুপ তোমার এ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়| 

বন্ধুদ্েষী রাক্ষদগণ পৃথিবীতে গতিত হইয়া শয়ন করে। 

১। যে সকল রাক্ষন শত্রভ1 করিতে করিতে এবং অতীন্ত পাড়া 

দিতে দিতে আমাদিগকে বেউন করিল, হে ইন্দ্র ! তাহার! গাঁড় অন্ধকারে 

পড়িত হউক, নিতান্ত জ্যেঁতির্্দর রজনীও তাহা্িগের পক্ষে অন্ধকাঁরমর 

হউক। 
১৩। লোঁকন কল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, অব- 

কারী খার্ষদিগের মন্ত্গুলি তোমাকে আহ্াদিত করে । তোমাকে এই থে 

সকলে মিলিয়! আহ্বান কর! হইতেছে, তাঁহী তুমি ঘোঁষণ! করিয়! দাঁও। 

বৎ পুঁজকের প্রতি অনুকূল হইয়। তাহাদ্দিগের নিকট গমন কর। 

১৯। হেইন্ত্র! তোমার স্তবগুলি আঁমাঁদিগকে রক্ষা করিয়া থাঁকে। 

আমর! যেন হৃতন নুতিন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি | আমর! বিশ্বামিত্র স্তাঁন, 

রক্ষার অন্য তোমার স্তব করিতেছি, আঁমরা যেল নাঁন] বস্তু লাভ করি। 

১৮। সেই ক্ুলকাঁয় ধনশালী ইজ্্রকে আহ্বাঁন করিতেছি। এই 

যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রবা বন্টন হইবেকঃ তখন তিনিই প্রধান- 

রূপে অধ্যক্ষত1 করিবেন । যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন। উগ্রমুর্তি ধারিণ- 

পূর্ববক শক্রদিগকে হিঃসা করেন, রত্রদিগকে বধ করেন; ধন সমস্ত জয় 

হরেন । 

(১) গোঁহত্যা প্রথা বিশেষ রূপে প্রুলিত ছিল, নচে গৌঁহত্যার জন্য ভিন্ন 

চ্ছান নির্ধারিত থাক লত্ভব নছে। 
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৮আষ্টক, ৪ অধ্যাঁয়।] ধথেদ সংহিতা । [১০ মওল, ৯০ কৃক্ত 

৯০ সুক্ত। 

পুরুষ দেবতা। নারায়ণ খষি। 

১। পুকষের সহস্র মস্তক, সহত্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথি- 
বীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়! দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়| অবস্থিত 

থাঁকেন(১)। 

২। যাহ! হইয়াছে, অথব যাহ! হইবেক, সকলি সেই পুঁকষ | তিনি 
অনরত্বলাভে অধিকারী হুয়েন, কেন নাঁ, তিনি অন্নদ্বার| অতিরোহন 
করেন। 

৩। তাঁহার এতাঁদৃশ মহিম1, তিনি কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও রহত্তর। 
বিশ্বজীবসমুহ তাঁহার একপ|দ মাত্র, আকাঁশে অমর অংশ তাহার তিন পাঁদ। 

৪। পুঁকষ আঁপনাঁর তিন পাঁদ (বা অংশ) লইরা উপরে উঠিলেন। 

তাহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও 

ভোঁজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তরতে বাপি হইলেন । 

৫| তীহাঁ হইতে বিরাঁট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুকষ 

জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপুব্বক পশ্চান্তাগে ও পুরোঁভাঁগে পৃথিবীকে 

অতিক্রম করিলেন। 

৩। যখন পুঁকষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়! দেবতাঁর1 যজ্ঞ আঁরস্ত করি- 

লেন, তখন বসন্ত ঘুত হইল, গ্রীম্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হুব্য হইল। 

ণ। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিরাছিলেন, সেই পুকষকে বজ্ঞীয় পশু- 
স্বরূপে সেই বন্িতে পুজ| নেওয়! হইল। দেবতারাঁও সাধ্যবর্গ এবং খষিগণ 

উহ! ঘ্বার ঘদ্ত করিলেন । এ 
৮। সেই সর্ধ্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দি ও মৃত উৎপন্ন হইল। তিনি 

নেই বাঁয়ব্য পণ্ড নির্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য । 

(১) এই প্রসিদ্ধ সৃক্তদ্ধে পুরুষসথক্ত কছে] ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বতুবন তাহারই 

অস্তর্ণত, এই বিশ্বান এই তুজে প্রক্টিভ হয়। এই হৃক্তটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

কাঁলে রচিত । 
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৮ অষ্টফ,৪ অধ্যাঁয়।] খগ্েদ সংহিতা । (১০ মণ্ডল, ৯০ ভুজে। 

৯। সেই সর্ব্ব হোঁমসম্থলিত যজ্ঞ হইতে থক ও সামসমুহ উৎপন্ন হইল, 

ইন সকল তথা হইত আঁবিতভুঁত হইল, যজুও তাঁহ! হইতে জন্ম গ্রহণ 
করিল(২)। 

১০] ঘোঁউটকগণ এব অন্যান্য দন্ত পউক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল | 

তাঁহ! হইতে গাঁভীগণ ও ছাঁগ ও মেষগণ জন্মিল। 

১১। পুকষকে খণ্ড খণ্ড কর হইল, কয় খণ্ড কর] হইয়াছিল ? ইহার 
মুখ কি হইল, ছুই হস্ত, ছুই উক, দুই চরণ, কি হইল ?। | 

১২। ইহার মুখ ত্রাঙ্ষণ হইল, ছুই ঝাঁছু রাঁজন্য হইল) যাহা উক ছিল, 
তাঁহ| বৈশা হইল, ছুই চরণ হইতে শুদ্র হইল(৩)। 

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন। চক্ষু হইতে সৃর্যা, মুখ হইতে ইন্দ্র ও 
অগ্নি, প্রাণ হইতে বাঁয়ু। 

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মন্তক হইতে ন্বর্গ, ছুই চরণ হইতে ভূমি, 
কর্ণ হইতে দিকৃ ও ভূবন সকল নির্মাণ কর| হইল । 

১৫) দেবতার ষজ্ঞ সম্পাদন কালে পুকষশ্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন 

করিলেন, তখন সাত্টী পরিধি অর্থাৎ বেদী নিম্মীণ করা হইল্, এবং 

তিনসপ্ত সংখ্যক ফদ্রকান্ঠ হইল(6) | 

১৩। দেবতার! যজ্ঞদ্বার] যজ্ঞ সম্পাঁদন করিলেন, উহাই সর্ধ্ব প্রথম 
ধর্দ্দীন্ষ্ঠান। যে ন্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যের আছেন, 

মহিমান্বিত দেবতাঁবর্গ সেই ন্বর্গধাম প্রতিষ্ঠ করিলেন | 

(২) এই ছ্ুক্তটা কত আধুনিক, তাহ| এই খকের দ্বারা কতক প্রকাঁশ হইতেছে, 
ইহার রচনখকালে খকৃ, জাম ও যঞ্জুষের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক কব হইযাঁছে। 

(৩) খথেদ রচন1 কাঁলের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়1 খগ্েদের ভিতর 
গুক্ষিপ্ত হইয়|ছে, তাহার সন্দেহ নাঁই,॥ ঝগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রখন্ষণ, ক্ষত্রিষ। 

বৈশ্য, শুদ্র এই চারি জখতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুল কোনও স্থানে শ্রেণী 
বিশেষ বুঝ]ইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নই | ব্যাঁকরণঠিৎ পণ্ডিতগণ প্রমীগ করিয়ছেন 
যে, এই কের তাঁধাঁও বৈদিকভাঁধ| নহে! ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত! 
জাতিবিভাগ প্রথ। খগ্থেদের সময় প্রচলিত ছিল ন]। খখেদে এই কুপ্রথাঃ একটি 
প্রমাণ স্ঞ্ডি কবিবঁর জন্য এই অংশ প্রক্ষিগ্হইয়ছে । 
"২. (8) বিশ্বজগতের নির়ভ্তাকে বলিশ্বরূপ অর্পণ কর, এ আনুভবীও খগ্েদের 
সময়ের নহে, ধথেদে আর কোথাও পাওয়খ যাঁয় ন, ইহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক লম- 
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890:1009 28 18706] 0619290. 4 * [80918050100 &:80080 01 (106 8270010] 
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৮ পক, অধ্যায়।| ধখথেদ হংহিতা। [ ১০ মণ্ডল, ৯১ ভুত । 

প্পসপাপস্পপসপা্পাস রওনা ফেরি 

শা শশশততী পেশী শীকীশ্িটি 

৯১ সন্ত | 

অগ্নি দেবতা । অরুণ খবি। 

১। সতর্ক সাঁবধ|ন স্তবকারিগণ অগ্িকে স্তব করিতেছেন, বদান্যি অগ্নি 
বেদির উপর উপবেশনপুর্নক অন্ন লাভের জন্য প্রস্তলিত হইতেছেন, তিনি 
তাঁবৎ যজ্ঞ সাঁমগ্রির হোঁমকর্তা, তিনি গ্রেষ্ঠ দীপ্তিশাঁলী; তীহাঁর নহিত যে 
বন্ধুত্ব করে, তিনি তাঁর প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন । 

২। তিনি সুশী প্রত্যেক গৃহের অতিবি স্বরূপ, তিনি গমনকাঁরী 
ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করিতেছেন! তিনি লোকের হিতকারী 
কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রঞাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক 
প্রজার ভবনে গমন বরেন। 

৩। হে অগ্রি! তুমি নাঁন| বলে বলী, তোমার কার্ধ। অতি সুন্দর, তুমি 
ক্রিয়া কৌশলবান্, ধনস্বর্ূপ সকলপ বস্তুই লাভ কর, ছুযুলোক ও ভুলোক যে 

সমন্ত ধন ধাঁরণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রঙু। 

৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকাঁবে ঘৃতবুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত কর! 

হয়, হে অমি! তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোঁমার জনা চিনিয়! 

লও এবং বিবেচন[পুরর্বক তাহাতে উপবেশন কর) তোমার শিখা সমস্ত 
৬তাতের আভার ন্যায় অথব1 ুর্যোর কিরণের ন্যায় নির্মল হইয়! দু 
হইতে থাকে । 

৪। তোঁমারবিচিত্র শোভীগুলি জলবর্ষণকারী মেব হইতে উদ্ধৃত বিছ্বা- 
তের ন্যায়, অথব1 প্রভাতের আগমনস্থচক আ'ভাসমূহের ন্যাঁয় দৃ্ট হইতে 

থকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্ত পাইয়া ওযধি অর্থাৎ শস্যাি 

এবং বন অর্থাৎ কাঁষ্ঠ, ইত্যাদি অন্বেষণ করিতে থাক, উহার তোমার মুখে 
অন্নন্বরূপ হয়। 

এসপি 

৪] 69007 01 009 2169, 800. £900111%0 আ1] 011 13 089181]3) (106 77198৮1য ০৪% ০9 

দ1)00) ও 09 0৪ 11500, 0029 11001061610 00016 60 16019560699 

801)780)0 00031)0, 1010861 88 19100108 6100 স1060),--0100005162750746 2520 
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৮ অষ্টক, ৪ অধ্যাঁষ।] খথেদ হ.ংহিত1। [5 মণ্ডল, ৯১ চৃজ 
টি ইবি ভাটি ররর রিলনারারারাতা রিট 

৩। ওষধিগণ দেই অগ্িকে যথাঁকাঁলে গর্ভস্বরূপ ধাঁরণ করে, জলগণ 

জননীর ন্যায় তাহাকে জন্মদ্ণীান করে। বনদ্থিত লতাঁগণ গর্ভবতী হইয়। দিন 

দিন একভাবে তাহাকে প্রসব করে। 

৭। হে অগ্নি! তুমি বাঁুদ্ারা কম্পিত হইয়| সঞ্চালিত হও এবং 

চমতকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপুর্বক অবশ্থিতি কর । হে অগ্নি: যখন 

তুমি দর্ধী করিতে উদ্যত হও, তোঁমাঁর প্রবল ও অক্ষয় শিখাঁগণ রথাঁর্ঢ় 

যোদ্ধাদিগের ন্যাঁয় পৃথক পৃথক হইয়! বল প্রকাঁশ করে) 
৮) অগ্নি লৌঁককে মেধাঁযুক্ত করেন, তিনি হজ্জের সিদ্ধি বিধাতা, 

ভিনি হোঁমকর্তা, অতি মহতও জ্ঞাঁনবানৃ, অপ্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া! হউক, 

আর অধিক পরিমাঁণেই বা দেওয়| হউক, অগ্নিকেই সকপ সময়ে বরণ কর! 

হয়; আর কাহাকেও নহে । 

৯। হে অগ্নি! যজমাঁনগণ যজ্ের সময় তৌমাকে পাঁইবার অভি- 

লাঁধী হইয়া! তোমাকেই হোঁতাঁরপে বরণ করে। ততকালে দেবতক্ত 

মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপুর্বক তোমার নিমিত্ত অন্য 

সমস্ত স্থাপন করিয়! থাঁকেন। 

১৩। হেঅগ্ি! তোঁমকেই হোত! ও যথা সময়ে পোতাঁর কার্ধ্য 

করিতে হুয়। যজ্ঞকরীব্যক্কির জন্য তুমিই নেট! ও অগ্লী। তুমি প্রণাস্তা 

ও অধখ্য ও ব্রদ্দার কা্ধ্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে 

গৃহপতি স্বরূপ | 

১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তৌমাঁকে অমর আাঁনিয়! যজ্ঞ কাঁ্ঠ দাঁন 

করে এবং ছোঁম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হোত হ৪, দেবতাদিগের 

নিকট তাঁহার জন্য দৃতের কাঁধ্য কর, দেবভাদিগ্রকে নিমন্ত্রণ কর, যদ 

অনুষ্ঠান কর এবং অধধ্যর কাঁধ্য কর। 
১২ অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবক্য এবং আ্ভব কর 

হইতেছে । জাতিবেদ! অমি লিঞ্জ অর্থন্য রূপ, এই স্তব সকল অর্থের কামনাতে 

তাঁহাঁতে যায়! মিলিত হইতেছ্েন। শ্রীর্দ্ধি সম্পাদ্ন্কারী অগ্নি এই 

নকল স্তব বৃদ্ধি প্রাঁণ্ত হইলে সন্ভউ হ.য়ন। 

১৩। স্তবের কাঁমনীকাঁরী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি 

ুত্ভন এই চমৎকার শব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ ককন। যেরূপ নারী 
১৫৭৪ 



৮ অষ্টক, 8 অধ্যায়। ] খগ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৯২ হুক্ত। 
হো * স৮ 2২০৯ ১০ 

প্রণয় পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপুর্ব্ক পতির বক্ষস্থলে নিজনেহ 

মিলিত করে, তদ্ধপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যেস্থান স্পর্শ করি । 
১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোঁটক, বলবাঁন বষ, পুকষত্ব বিহীন 

মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করু! হইয়াছে(১), যিনি জলের পালনকর্ত!, ষাঁহার 
পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যঙ্ছের অনুষ্ঠাতা, সেই অ্ির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা 
করিয়া এই নুম্দর স্তর রচন| করিতেছি । 

১৫। যেমন অ্রক নাঁমক পাত্রে স্বৃত স্থাপন কর! হর, যেমন চমু নামক 

পানপাত্রে সৌমরস রক্ষ! কর হয়, তদ্ধপ ছে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের 

অব্য হোম করা হইয়াছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌনভ্রাদি এবং 
বিপুল যশ দান কর। 

৯২ মুক্ত । 

নানা দেবতা । শম্পতি খষি । 

১।॥ যিলি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজাঁর 

অধিপতি, যিনি হোত, রাত্রিকাঁলের অতিথি এবং প্রভাঁতে সমৃদ্ধ হয়েন, 

উহাকে স্তব কর । তিনি শুষ্ককাে প্রস্ুলিত হয়েন, অশুষকাঁ্ঠে চুরচুর শব্দ 
করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্জের পতাকাম্বরূপ আঁকাঁশে অবগাঁহন 

করেন। 
২। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহার উভয়ে এই অগ্নিকে শীন্র প্রস্তুত 

করিলেন, ধাঁরণকর্তী ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্ত। । ইনি মহত ইনি পুরোঁছিত 

এব উজ্জ্বলের বংশধর | উষাঁদেবীগ্ণণ ইহাঁকে সূর্য্যের ন্যায় চুম্বন 

করিতেছে। ্ 

৩। স্তবযোগ্য এই অগ্মি যে থ দেখা ইয়! দেন, তাহাই প্রবুত পথ, 

আমর যাহ] হো'ম করিতেছি, তাহ! তিনি তোঁজন ককন। যখন তাহার 
প্রবল থিখাঁগণ অক্ষয়, অথাঁৎ দীপপ্তশীল হইল, তখন দেবতীদিগের জন 

বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । 

(১ এখানে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আন্তি দিবার ডলে পাওয়া যাঁয়। 

৯৫৭৫ 



৮ অষ্টক, ৪ অধ্যায় 1] খরেেদ 'সংহিত। । [১০ মণ্ডল, ৯২ গৃক্ত। 

৪1 ঘজ্ঞকাঁষ্ঠের আশ্রয়ভূত| অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তব- 

যোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্সিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বকণ, ভগ ও 
সবিতা, পবিত্র বলধাঁরী এই মকল দেবতা! আবির্ভূত হয়েন। 

৫) বেগবান মকংগণের সহায়ত1 1ইয়! নদীর! বহমান হয় এবং 
অসীষ ভুমি আচ্ছাদন করে। সর্জত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সন্মত্রগমন করিয়] 

এ মকণ্গণের আঁহায্যে আঁক।শে গঞ্জন করেন এবং মহাঁবেগে জগতে জল 

সেচন করেন। | 

৩। মকংগণ যখন কার্য আর্ত করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ণ 

করিয়া ফেলেন, তাঁহার! যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাহার! মেঘের আশয়। 

বকণ, মিত্র, অর্ধ্যম। এবং অশ্বারট ইজ? তশ্বার্ট সেই মকত দেবতাদিগের 

সহিত এ নমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাঁকেন। 

৭ স্তবকারীগণ ইন্জের নিকট রঙ্গ প্র(প্ত হইল, র্ধেের নিকট দৃষ্টি 

শক্তি এবং বর্ণকারী ইন্দ্রের নিকট প্রুকধন্জ প্রাপ্ত হইল। যাঁহাঁরা উৎকৃট- 
রূপে ইন্দ্রের পুজ| প্রস্তুত করির়!ছিল, তাহ।র1! যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্জুকে 

সন্থায়ন্বরূপ প্রাপ্ত হইল। 

৮। সুর্যও আপন ভশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয় চাঁলাইয়! থ|কেন এবং 
পথে গমন কাঁলে সকলকে এত করেন। সেই অ।ত মহান্ ইন্্রকে কেনা ভয় 

করে? তিনি ভয়ানক এবং বফিবর্ষণকারী, াঁকাশে শব্দ করিতে থাকেন, 

বিপক্ষ পরাভবকাঁরী বজ্প্ঘনি তাঁহরই ভরে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়। 

৯। জদ্য মেই কর্দক্ষম কদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। 
তিনি শক্রদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অঙ্গার উতযাঁছবাঁন্ মকৎগণকে 

আপনার স্থাঁয় পাঁইয়। আকাশ হইতে জল সেচন করিয়। মক্জলকর হয়েন 

এবং আপন যশ বিস্তার করেন । 

১০) বৃহল্পতি এবং সৌঁমাঁভিলাধী অন্যান্য দেবত| প্রজাঁদিগের জন্য 
অন্ন সঞ্চিত করিলেন । অথর্ব নাঁমে খষি সন্গ্রথমে যজ্ঞদ্বার। দেবতা" 

দিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবঃ ভূগডবংশীয়ের1 বল প্রকাশপুর্ক 
গমন করির! দেই যজ্ঞ অবগত হইলেন । 

১১। নরাশংন নামক সেই যজ্জছে চারি অগ্নি স্থ(পিত হইয়াছিল, বছ- 

ৃষ্টিবর্ষগকারী দা বাপৃথিবী, যম, অদিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, খুতুগণ। 
১৫৯৩ 



৮ অষ্টক, ৪ অধ্যায়।] থথ্েদ ঠহিতা | [১০ মণ্ডল, ৯৩ তৃত।। 
| 

চিন 

কদ্রের পত্রী, মরুৎগণ ও বিষ, ইহার! সেই ঘজ্ঞে তব প্রাপ্ত হইয় 

ছিলেন। 

১২। অভিলাঁধী হইয়! আমর! ষে দকল রুহৎ বৃহৎ স্ব করিতেষ্ি, 

আকাশবাঁসী অহিরুর্ধ্য যজ্ঞের সময় তাহ আবণ ককন। হে আকাশে 

পরিভ্রমণকাঁরী গুর্ধ্য চক্র! তোঁমর! আঁকাঁশে বাঁস কর, তে|মরা মনে মনে 

ইস্থাঁর স্তব অবগত হও | 

৯৩। সকল দেবতাঁর ছিতকারী ও ভলের বংশধর পুযাদেব আম1- 
দিগের পশু, ইত্যাঁদিকে রক্ষা! ককন। বায়ুও যজ্বের জন্য রুক্ষ! করুন | 

ধনের জন্য আত্মান্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তন কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোম। 

দিকে আহ্বান করিলে কল্যাঁণ হয়| তোমরা পথে গমন কালে সেই স্তৰ 
শ্রবণ কর। 

১৪। এই জমজ্ত প্রজা ক ধিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার 

বীর্তি আঁপনি উপার্জন করেন, তাহাঁকেস্তবের ছারাজ্তর করি। তাবৎ 

দেবনারীদিগের সহিত অবিচনিত অদ্দিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্্রকে 

স্তবকরি। তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোঁষোগ প্রদান করেন। 

১৫। বরোঁজ্যেষ্ঠ অঙ্জিরা এই ঘজ্জে বাক্য উচ্চারণ করিলেন । এ্তর- 
গুলি উর্ধ হইয়! যজ্ৰীর সোম প্রস্তুত করিল। তাহা পান করিয়! বুদ্ধিম[নৃ 

ইন্দ্র সুলকাঁয় হইলেন, তাঁহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট ক্্টিবারি ব্যটটি করিল। 

৯৩ সু । 

বিশ্বদের দেবত। | তান খষে। 

১। হে দ্যাঁবাঁপৃথিবী ! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হউন| আপনার 
বহমমর্তি হই নারীর ন্যায় আমাঁদিগের গৃহে আগমন ককন। সেই সকল 
ফবিদিত কার্ধ্য দ্বার! আম1পিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কন, এই সকন কার্ধা- 

ছার! উত্তাপের সময় রক্ষা ককন। 

২। যিনি বিশিষ্টরূপ অধ/য়ন করিয়! উত্রুষ্ট বন্ত্রদ্বার] নেবতাগিগের 

মনোরগ্রীন করেন, মেই ব্যাকিরই প্রক্কতরূপে দকল যজ্ঞ দ্রেবতারিগের 

মেব। কর। হয়। 

১৫৭৭ 



৮ অইক, ৪ অধ্ায়।] খগ্বেদ!সংহি ৪11 [১০ মণ্ডল; ৯৩ সুক্ত। 

শপ িশিশীশীশ্পিশকিপাশশিশতিিটিশিসি ২ শশিিল শ্ীশাশাশ্পিশিশীী শশী তি শিশিস্পাশিীপিশেশ্পী 
শীল শশা শ্িশিশিটিহিশশীশিশশিট শিট শট শী িিশিশিশি শি তি ৩৩ নিলি 

ও। দ্রেবতাঁরা সকলের প্রভু; তীহাদিগের দাঁন অতি মহৎ । তাঁহারা 
সকলে মর্ঘএকার বলে বলী। তীহাঁর! সকলে যঙ্ডের সময় যজ্ঞভাঁগ প্রাপ্ত 

হয়েন। 

৪ | অর্ধ্যম] ও মিত্র ও সর্ধত্রগামী বকণ এবং যে কদ্রকে স্তব করিলে 
মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনিও মকত্গণ এবৎ ভগ, ইহার! অমৃতের রাজা, 

স্তবের যোগ্য এবং পুর্টিবিধানিকর্তী । 

৫। যখন অহির্ুপয জলের সহিত একত্র হইয়! উপবেশন করেন। তখন 
সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপুর্ধক দিবারাঁত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন। 

৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক দেই দুই দেৰ এবং মিত্র ও বকণ 

নিজ তেজের দ্বারা আঁমাঁদিগকে রক্ষা ককন | তাহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ 

বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য ছুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাঁয়। 

৭। আমরাক্তব করিতেছি, কড্রপুন্ত্র বায়ুগণণ অশ্বিদ্ধয়, সকল দেবতা, 

রথারূঢ় ভগ, বলবাঁন্ খভু, খভুক্ষা! এবং জর্ধত্রগামী ইজ, এই সকল সর্বজ্ঞ 

দেবত! রক্ষা ককন । 

৮। ইন্দ্র, খভু, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতেছেন ? হে ইন্দ্র ! যখন তুমি বেগ" 

বাঁন্ ঘোঁটক যৌজ্ন! কর, তখন যজ্ঞক্তীন্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সেই 
ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোঁম পান হয়, ৬াঁহ| অসামান্য । তাহার উদ্দেশে যে 

যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহ মানুষের ডগযুক্ত নহে, উহ পৃথক প্রকারের য্ত। 

৯) হে দেবসবিত।! এই রূপ কর, আমাদিগকে যেন লঙ্জিত হইতে 

ন|হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্প্চিদিগের গৃহে স্তব কর! হইয়া 
থাঁকে, ইন আমাদিগের বলন্বরপ; তিনি এই নকল ব্যক্তির যজ্জে আসিবার 
জন্য আপনার উজ্ভ্বল রথ চক্রে যেন বাঁযুণকে যোঁজনখ করিলেন, অর্থাৎ 
মহাবেগে আগমন করিলেন । 

১০। ছে দ্যাবাপৃথিবী ! আমাদিগের পুন্রদিগকে এভূত অন্ন দাঁন কর, 
সেই অন্ন যেন তাবৎ লোঁকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, যেন তাহ! বলকর হয়, 
যেন তাঁহছা! ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাঁইবার জন্য 

উপযোগী হয় । 

১৫৭৮ 



৮ তাক, ৪ অধ্যায়।] খণ্থেদ স$হিত1। [১০ মণ্ডল, ৯৪ হৃক্ত | 

১১) হেইন্দ্র! তুমি যখন আমাদিগের নিক অসিতে ইচ্ছা কর, 

তখন ভ্ভবকাঁরী এই বাক্তি যেখানেই কেন থাঁকুক না, ইহাকে যজ্ঞ করিবার 

সময় রক্ষাঁকর। হেধনদা|! তোমাকে যাহারা স্রেহ করে, তাহাদিগের 
বাদ লণ্ড। 

১২। আমার এই বিস্তৃত স্ব দীপ্তির সহিত স্ৃর্ধ্যের উদ্দেশে 
যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীরৃদ্ধি করিতেছে । যে রূপ তষ্উ1(ছূতার) অশ্ে 
আঁকর্ষণ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মীণ করে । ইহাঁকে আঁমি ভেমনি- 

ভাঁবে রচন1 করিয়াছি । 

১৩। ধাহাদিগের নিকট ধন কাঁমন! করি, তাহাদিগের উদ্দেশে এই 

সুব্ণময়, অর্থাৎ অন্ভি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আধত্বি করিতেছি । যেরূপ 
দ্ধের সৈন/গণ পুনঃ পুনঃ অগ্রীলর হয়, অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হুইয়! 
অগ্রপশ্চাত্ভঁবে উঠিভে থাকে, আমার স্তব গুলিও তদ্রুপ (১)। 

১৪। যে সকল দেবত পঞ্চশত রথে ঘোঁটক যোজন! করিয়! পথে গমন 

করেন) (অর্থাৎ যে যাঁহবাঁর জনা), তাহাদিগের বর্ণন,যুক্ত স্তব আনি 

দুংশীম ও পৃথবাঁন,ও বেন ও অন্বর রাঁম এই কল ধনাঢ্য রাজার নিকট 
পাঠ করিয়াছি। 

১৫। এই স্থানে তাম্ব ও পার্থ ও মায়ব এই কয়েক জন খষি সপ্তসপ্ততি 

গাভী তৎক্ষণাৎ এন করিলেন । 

৯৪ সুক্ | 

সোমনিস্পীভীত করিবার প্রস্তর দেবতী। অযুদ ঝবি। 

১। এই সকল প্রস্তর কথ] কহুক; অর্থাৎ শব্দ ককক; জামিরাও কথ! 

কহি, ইহার! কথ| কহিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও। যখন ক্ষিপ্রীকাঁরী ও 

(১) এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক গুণি ঘটি সংযোজিত থাকে, কুপের 
মধ্যে সেই চক্র ঘুর্ণিত হইয়] ক্রমান্বয়ে ঘটাগুলি জলে পূর্ণ হইতেথাঁকে। ইহাকে 

ধটাচক্র কহে। এরূপ ঘটীচক্র অদ্যাঁপি ৰ্যবহ্থত হয়, আমি উত্তর পশ্চিম গরদেণে ও 

রাজস্থানে দেখিয়াছি । 
১৫৭৯ 



৮ অষ্টক, ৪ অধটায়।] খথেদ/নংহিত । [১০ মণ্ডল, ৯৪ হত | 

৮ শী পপ পিপপআজ্ঞ্প্প্্স্ুস্ লা পাটা শী 

দুঢ়তর এই গ্রস্তরগুলি একত্র হইয়| স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে; তখন 

হে সোঁম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পুর্ণ কর। 

২। এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথব! একসহত্র ব্যক্তির ন্যায় 

শব করিতেছে, ইচ্ছার! হরিদঘর্ণ মৃখ দিয়! চীৎকার করিতেছে । যজ্ঞের 

সময় এই সকল পুণ্যবাঁন্ প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোঁমের দ্রব্য ভোঁজন 

করে। 

ও। ইহার! শব্দ করিতেছে । ইহার] মুখে সৌমস্বরূপ মধু ধারণ 
করিয়াছে । যেমন মাঁংসাঁশীরা মাংস পাঁক হইলে আহ্লাদ স্ুচক রব করে, 

ইহারা সেইরূপ রব করিতেছে । নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর 
রূপে ভঙ্গণ করিতে করিতে বৃষ্ণণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রপ শব্দ 

করিতেছে। 
8। ইহার মুখে ধারণ পূর্বক মত্ততঠজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়! 

উচ্চৈঃস্থরে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে । মোঁমনিম্পীড়নকারী অক্কুলিদিগের 
সঙ্গে অতরস্ত করিয়| ইহাঁর1 নৃত্য করিতেছে; ইহাঁদিগের শব্দে পৃথিবী 
প্রতিধনিত হইতেছে । 

৫। ইহাদের শব্দ শুনি] জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীর| আকাঁণে কলরৰ 

করিতেছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণশাঁর হরিণের! চলাচল করিয়া! নৃত্য 

করিতেছে । প্রস্তরের দ্বার নিষ্পীড়িত রসকে ইহার) নিম্গে পাঁতিত করি- 

তেছে, যেন সূর্ধ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল। 

৩। যেমন বলবাঁন্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়! রথের ধুর ধারণ- 

পূর্বক রথ বহন করে, প্রত্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তন্দরপ 

এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়! সোঁমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহাঁর1 সোম 

প্রাঁস করিতে করিতে শ্বীসসহকারে শব্দ করিল, ঘোঁটকিগের ন্যায় ইহাদের 

মুখনির্গত এই শব; আমি শ্রবণ করিতেছি। 

৭। এই অবিলাশী প্রস্তরদিগের গুণবীর্তন কর। দ্রশ অস্থুনি যখন 

সোঁমরস নিম্পীড়নকাঁলে ইচ্ছাদিগ্রকে স্পর্শ করে, মেই দরশঅস্কুলিবে 

যেম প্রস্তরস্বরূপ ঘোঁটকদিগের দশটী বরত্রা বোঁধ হয়, অথব। দ্রশটী যোত্ত 

(ঘোড়ার সাজ), অথব| দ্বশটা! যৌজন। (অর্থাৎ রথের যুতিবার রজ্ছু), অথব 

৯৫৮০ 
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দ্রশটা প্রগ্রহ (রাঁসী। বলিয়। জ্ঞান হয়। অথব! যেন দশটী রূথধুরা একত্র 

হইয়! ইহারা বহন করিতেছে । 

৮। সেই প্রস্তরগুলি দ্রশটী আঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্ুম্বরূপ পাইয়া শীন্র 

শীত্র কার্ধয করিতেছে । তাহাদ্িগের উৎপাদিত সোমরস হুরিদর্ণ হইয়া 

আসিতেছে । সোঁমের অংশু (টা) নিম্পীডিত হইয়! অন্নরূপ ধারণ" 
পূর্বক অমৃত রূম নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহারাই পাইয়া 

থাকে। 

৯। সেই গ্রস্তরগণ সোম তক্ষণপূর্বক ইন্রের দুই ঘোঁটিককে চুত্বন 

করিতেছে) অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হইতেছে । অংশু (ডাটা) হইতে 

রস নির্গত করিয়া গেচশ্মের উপর যাঁইতেছে। তাহার দৌমের যে 

মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা! পাঁন করিয়া ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতে- 

ছেন এবং রৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন। 

১০| হে প্রস্তরগণ ! সোঁমের অংশ) (ডাটা) তৌমাদিগকে রূস 

দান করিবে, তোমরা যেন ভগ্ন হইও ন1। তোঁমরা যাহার য্রে ওপস্থিত 

থাক, তাহার জর্ধদখই অন্নবান্ ও কৃতেভাঁজন হয়, তাহার! ধনবাঁন্ 

লোঁকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়। 

১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা! নিজে ভগ্ন না হুইয়| অন্যকে ভগ্ন কর, 

তৌঁমাদিগের পরিশ্রম নাই, শৈথিল্য নাই, মৃত্যু নাই, জর1 নাই, রোগ 

নাই, তৃষ্ণা নাই, স্প,হ নাই, তৌমর] স্কুল, অথচ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ 

প্রভৃতি ক্রিয়! বিষয়ে তোঁমাদিগের যথে্ পটুতা আছে। 

১২। তোমাঁদিগের পিতাস্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধায়! স্থির 

আছে, তাহার! পুর্ণাভিলাঁষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ 

করে না। তাঁঘার! জরারহিত, হুরিঘবর্ণ রক্ষবিশিষট, হরিঘর্ণ সংযুক্ত 

হইয়] (পঙ্গীদি গের) কলরব দ্বারা ছ্যুলোক ও ভূলোক পুর্ণ করে। 

১৬। যে রূপ রখাঁরোধীগণ রথচর্য্য] ক্ষেত্রে রথ চাঁলাইয়! শব্দ 

উত্থাপন করে, তদ্দরপ প্রস্তর মৌমরন নির্গত করিবার সময় শব্দ করে। 

ধন্য বপন কারীর বীজ যেমন বপন করে, তদ্রপ ইহারা! সোম বিকীণ 

করিতেছে। ভক্ষণ করিয়! উহ! নষ্ট করিডেছে ন। 
১৫৮১ 
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১৪। লোম নিষ্পীড়িত হইলে, প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ভীড় 

সন্ত শিশুর! ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া (ঠেলিয়! দিয়া) শব্দ 

করিতেছে । যে প্রস্তর সোঁমরস নিত্পীডন করিয়াছে, তাহাকে বস্তকর। 

প্রন্তরগণ সংবদ্ধন পাইয়] ঘুর্ণিত হইতে থাকুক। 
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পঞ্চম অধ্যায়। 

১৫ সুক্ত। 

পুরুরব) ও উর্বশী খধি তাহছারাই দেবত1(১)। 

১। (পুঁকরবাঁর উক্তি)_হে পত্বি, তোমার চিত্ব কি নিষ্ঠুর! অতি 

শীঘ্র চলিয়। বাইও না, আঁমাঁদিগের উভরের কিথিও কথোঁপকথন আবশ্যক 

হইতেছে । এক্ষণে মনের কথ! যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া! লা বল! হয় 

ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক ন|। 

২। (উর্কশীর উক্তি)__তোমার সধ্তি বাক্যালাপ করিয়! আমার 

কি হইবে? আমি প্রথম উর নায়) চলিয়| আপিয়াছি | হে পুকরব1, 

আপন গৃহে ফিরিয়। যাও। বাঁযুকে যেদন ধারণ কর! যাঁর না, তুমিও 

তেমনি জঁমাকে ধারণ করিতে পারিস্ব না। 

ও। (পুকরবার উক্তি)-তোঁম'র ব্রিহে আমার তৃণীর হইতে বাঁণ 
নির্গত হুয় নাই, জয়ী লাভ হয় নাহ) আমি যুদ্ধে গমনপুর্ব্বক শতসহত্র 

শাতী আনয়ন করিতে পারি নাই । রাঁজবাধয বীরশৃন্য হুহয়াঁছে, ইনার 

কোন শোঁভ। নাই ; আমার সৈন্যগণ সিংহনাঁদ করিবার চিন্তা এককালে 

তাঁগ করিয়াছে । 

৪1 (উর্বশীর উক্ভি)-হে উষাঁদেবী! সেই উর্ধশী শ্বশুরকে তোঁজ- 

নের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছ! করিতেন, তাহ! হইলে সন্নিহিত গৃহ হইতে 

শয়ন গৃহে যাঁইিতেন, তথায় পিবারাত্রি ব্যাঁমর নি্ষট রমণ স্থখ সন্তেগ 

করিতেন । 

৫ | ছেপুকরুব। ! তুমি প্রতিদ্রিন তিনবার আমাকে রমণ কঠিতে। 

কোনও জপত্ীর সহিত আমার পতিদ্বন্দিতা ছিল না, আমাকেই নিষ্মিত 

(১) এই সৃক্তে উর্শী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আখাত হইয়াছে। 

পুরুরবা অপ্লর] উর্ধশীর সহিত কিছু কাল লহ্বীন করিয়াছেন, উর্ধনশী এক্ষণে 

পুরুরবখকে ছাঁড়িয) যাঁইতেছেন । আমরা পূর্বেই বলিধখছি, উর্ধশীর আদি অর্থ 

_ উষণ, পুরুরবার আদ অর্থ ভুর্ধ্য। হুর্যয উদয় হইলে উষ্ঠ আর থাকেনা । 

(২) উর্ঝাশীর আদি অর্থ উষ্া) তাহ। যেন এই উপমণদ্বার। কির মনে আম্পই- 

রূপে উদ্রেক হইতেছে । 

১8৮৩ 
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পপি 

সন্ত করিতে । তৌমার গৃহে আঁমি আঁগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, 

তুমি আঁমার অশেষ সুখের বিধাতা হঈলে। 

৬। (পুকরবার উক্তি)__ন্ুজুর্ণি, শ্রেণি, নুন্ব, আঁপি, হুদে চক্ষু 
গ্রন্থিনী, চরণুযু, আমাঁর এই যে কয় মহিল! ছিল, তুমি আজিবাঁর পর তাহারা 

আর আঁমাঁর নিকট বেশভৃষ| করিয়া অঁলিত না । গাঁভীগণ গৃহে যাইবার 

সমন্ধ যেমন শব্দ করে, তাঁহারা আব সেরূপ শব্দ করিয়! আমার গৃহে 

আমিতন1। 

৭। (উর্বশীর উত্ডি)__পুকরব1 যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, দেব মহি- 

লাঁর! দেখিতে আমিল, নিজ ক্ষমতাঁয় যাঁহার1 গমন করে; সেই নদীর পর্য্যন্ত 

সংবদ্ধীনা করিল) হে পুঁকরব1 ! দেবতার! দস্যু বধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল 

যুদ্ধে গাঠাইবার জন্য সংবর্ধন! করিতে লাগিলেন (৩)। 

৮। (পুকরবাঁর উক্তি)--পুকরব। নিজে মনুষ্য হইর়| যখন অপসর1- 
দ্রিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার! আঁপন রূপ ত্যাগ করিয়! অন্ত- 

ধান হইল। যেমন হুরিণী ভয় পাঁইয়! পলায়ন করে, অথবা রথে যোঁজিত 

ঘেোঁটকের| বেমন ধাবমান হয়, তদ্রপ তাঁহার চলিয়! গেল । 

..৯। পুকরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাঁসিনী অপসরাদিগের 
সঙ্গে যখন কথ! কহিতে এবং তাঁহ।দিগের শরীর ম্পর্শ করিতে অগ্রনর হই- 

(৩) তৃর্য্যরূপ ইন্দ্রই দস্থাুন্্রপ অন্ধকাঁরকে হনন করেন। পুরুরবাঁর হুর্য্যের 

নহিত একত1 এই খকদছ্র] কতক পরিমাণে সুচিত হইতেছে। 
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হইলেন, তখন তাহার অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ভ্রীড়ীসন্ত 
ঘোট*দিগের ন্যায় পলাঁয়ন করিল | 

৯০। যে উর্বশী আঁকাঁশ হইতে পতনশীল বিদ্ভাতের ন্যায় ওজ্ভ্রল্য 
ধারণ করিয়াছিল এবংআমার দকল মনোরিথ পুর্ণ করিয়াছিল, তাঁহার গর্ভে 
মন্যোর শুরসে মুী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাঁকে দীর্ঘায়ু ককন। 

১১।  (উর্বশীর উদ্ভি)__হে পুকরবা ! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য 

পুজের জন্বাদান করিলে, আনার গর্ভে নিজ বীর্ধ্য পাঁতিত করিলে । সর্বদা . 

আমি তোঁমাঁকে কহিয়াঁছি যে, কি হইলে আমি তোমার নিকট থাঁকিৰ না, ও 

কারণ আমি তাহা জঃনিতাঁম। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবী 
পাঁলন কার্ধ্য পরিত্যাগ করির] কেন রথ! বাক্যব্যর করিতেছ। 

৯২। (পুকরবাঁর উক্তি)_তোৌঁমাঁর পুত্র কবেই ব। আমার প্রতি প্রীতি 

প্রর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাঁহা! হইলে সেকি 

রোঁদন করিবে ন1? অশ্রুপাঁত করিবে না? পরস্পর এীতিযুক্ত স্ত্রী 

পুকষের বিচ্ছেদ ঘটাহষইঈতে কাহার ইচ্ছ! ছয় £ তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন , 

অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়। উঠিল, (অর্থাৎ তোঁমার বিরহ সম্তভাঁপ অসহ)। 

১৩। (উব্শীর উক্তি)-আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেঞ্ছি; 

পুক্্র তোঁমার নিকট যাহয়! অশ্রুপাঁত, ৫1 ক্রন্দন করিবে না । আমি উহার 

মঙ্গল চিন্ত| করিব । আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে 

তোঁমার নিকট প্রেরণ করিব | হে নির্ব্বোধ ! গৃহে ফিরিয়1যাও। আমাকে 

আর পাইবে না| 

১৪1 (পুরুরবাঁর উক্ভি)-তবে তোমার প্রণরী (আমি) অদ্য পতিত, 

হউক, আঁর কখনও যেন উদ্খিত ন| হয়। সে যেন বছ দুরে দুর হইয়। 

যঁউক। সে যেন নিঃখতির অঙ্কে শয়িত হউক, বলবান্ বুকগণ তাঁহাকে . 

ভক্ষণ কৰক । র 

১৫1 (উর্ধশীর উক্তি)--হে পুঁকরবখ ! এরপে মৃত্যু কামনা করিও: 

ন1) ডচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দান্ত বুকের] তোঁমাকে েন তঙ্ষণ না| করে। স্ত্্ী- 

লে|কের প্রণয় স্থায়ী হয় ন। স্ত্রীলে কের হৃদয় আর বুকের হৃদয় দুই এক 

প্রকার । 
১৫৮৫ 



| এবি চি. ০58 পি হুর 85- পু 4 বি 181758 
৮ জর, & হ্যা ধরেন সংস্থা |: 1১৮ সত্তল। ১৬ ভাজি) 

১৬। আমি পরিবর্তিতন্পে ভ্রম? করিয়াছি, মহুষ্দিগের মধ্যে চারি 
বগুসর রাঁত্রিবীস করিয়াছি(8), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্িতমাত্র ঘুত পাঁন 

করিয়া ভাহাতেই ক্ষুধ! নিৃততিপুর্বক ভ্রমণ করিয়াছি । 

১৭। আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎন্ুর্য্য), অন্তরীক্ষ পুর্ণকাঁরিণী আঁকাঁশপ্রিয়। 
উর্কশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি । তোমার সুকুতের 

মুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। (হে উর্দশী)! ফিরিয়! আইস, 

আনার হৃদয় দ্ধ হইতেছে। | 

১৮। হে ইলাপুভ্্র পুকরবা ! এই সকল দেবত! তোঁমাঁকে বলিতেছেন 

যে, তুমি মৃত্যুজয়ী হইবে, স্বকীয় হোম দ্রব্য দ্বার! দেবতাঁদিগের পুজা! করিবে, 
তুমি স্বর্গে যাইয়! আমোদ আহ্গাঁদ করিবে । 

৯৩ স্ুক্ত। 

ইঞ্জ্রের ঘেখটকদ্বয় দেবতখ। বন্ধ ধষি। 

১। হেইন্্র! এই মচাঁষজ্ঞে তোম।র ছুই ঘেটিককে স্তব করিয়াছি। 

তুমি শক্রহিংসাঁকাঁরী, তুমি প্রকৃটরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাঁহযু্ত হও, ইহা 

শ্রার্ঘন] করি। তুমি হরিতবর্ণ অঙযোঁগে আয়া ঘতের ন্যায় চমতকার 

জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্ম্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাঁক্য সকল 

গামন ককক। 

ই তোমার ই্্রকে যজ্জের দিকে ডাঁকিরাছ, দেবাঁয়তন অর্থ।ৎ ষন্- 

গৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোঁটককে চালাই৭। আঁনয়াছ, তোমার ইন্দ্রের 

বলবীরধ্য ঘোঁটকসমেত তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ হঞ্ধ দেয়, তদ্রুপ 

ইন্জ্রকে হরিত্বর্ণ সোমরসের দ্বার1 আপ্যায়িত কর! হইতেছে। 

৩। ইহার যে লৌহনির্শিত বজ, তাহা হরিত্বর্ণ ) তাহা! বিলক্ষণ 

পক্র সংহাঁর করে, তাহ ছুই হন্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠন 

ইহুবিশি্উ, এবং বাঁণ দার! সক্রোধে শক্ত সংহার করেন। হরিৎমূর্তি 

সোঁমরসদ্বার| ইক্কে অভিষিক্ত কর1 হইল | ূ 

(৪) মুলে “ অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চততর2” আছে। মানার অনুবাদ করিয়- 
ছেল 1] 0দ6)8 ছ190) 0299 1০0 018868 0৫ 006 50৮০000 

৯ ৫৮৩ | 
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৪1 আঁকাঁশে ৃর্ম্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র পুত হুইল। সে যেন 
আপন বেগে সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করিল, মুগঠনল হনুবিশিষ্ট সোমরস পান- 

কাঁরী ইন্দ্র লোহময় ব্তদ্ধার! রৃত্রকে নিধন করিবার সময় অপরিলীম রিপ্তি 
প্রাপ্ত হইলেন। 

৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্ব্কালের ঘমাঁনের| তোঁমাঁকে 
স্তব করিত, তুমি যজ্জে অধামিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্ভ্রাসরূপী ৃ 

তোমার জন্রপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপন্ন ও উজ্জ্বল। 

৬। অ্তবধোঁগ। বজ্ধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পনের আমোদে প্রবৃত্ত 

হয়েন, ভখন দুই উজ্জ্বল ঘোঁটক রথে যোজিত হইয়| তীঁহাঁকে বহন করে। 
উজ্্বল ইক্দ্রের জন্য অনেক বাঁর সোমরস নিম্পীড়িত হয় এবং হরিৎুব্ণ 

মেো!মরস সংস্থাপিত হইয়া! থাকে। 

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য ঘথেউ ফোমর্স রাথ। হইয়াছে, সেই 
সোমরস ইন্দ্রের ঘোঁটককে বজ্জের দিকে ত্বরাুক্ত করিতেছে। হরিত্বর্ণ 
ঘে|টকের। তাঁহার যে রথকে যুদ্ধে লইয় যাঁয়, সেই রথ এই রূমণীয় পোমযাগে 
আসিয়! অধিষ্ঠান হইয়াছে। 

৮। ইন্দ্রের শুরু উজ্জ্বল, কেণ উজ্জ্বল, তিনি লৌঁহের ন্যায় দৃ়কায়, 
তিনি সোঁমপাঁয়ী, শীন্ৰ শীত্ব দোমপান করিয়| শরীর স্কীত করেন । যজ্ঞই 

তাঁহার সম্পত্রিন্বক্ূপ, হরিতবর্ণ ঘোটকের! তাঁহাকে যজ্জে লইয়া যাঁয়। 

তিনি দুই থোটকে আঁরৌহণপুর্ধক সকল ভু্গতি দূর করিয় দিন । 

৯) তীহার ছুই উজ্জ্বল চক্ষু ক্রবা নামক যজ্ঞপাঁত্রের মত যঙ্জের 
উপর নিক্ষিপ্ত হহল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জল হনুদ্ধয 

কম্পিত ঝরিতেছেন। পরিষ্কার চমনসের মধ্যে যে চনত্ধার পোষন 

ছিল, তাহ! পান করিয়া! তিনি আপনার দুই ঘোঁটকের গাত্র মার্জন| 

করিতেছেন । 

১০। জজ ইন্দ্রের আবাসন্থান দ্যাবপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান 
আছে। তিনি অশ্বীর্ট় হইয়! ঘোটকের ন্যাঁয় মহাবেগে যুদ্ধে যান । অভি 

উৎকৃষ্ট স্তব তহাকে বর্ণনা করিতেছে । (হ উজ্ভ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার 
ক্ষমতার! প্রুর অন্ন দিয়! থাক। 

১৫৮৭ 
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১১। হে ইন্দ্র! তুমি মহিমা দার! দ্বাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়! 

নিত্য নুতন চমতকার স্ব পাইয়! থাঁক। হে অনুর ! গ1ঁভীগণের উৎকৃষ্ট 

স্থান উজ্ভ্বল শুর্যের নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গৌঁষ্ঠ দেখাও)। 

১২) ছে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্্র ! ঘোটকগণ তোমার 
রথে যোজিত হইয়। তোঁমাকে মনুষ্যের যঞ্ধে আনয়ন ককক । তোমার 
জন্য যে মধুর সোঁমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহ! পাঁন কর। দশ অঙ্গুলি- 
দ্বার] যে সোম প্রস্তুত হইয়! যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় 
তাহ! পাঁন করিতে ইচ্ছ! করু। ্ 

১৩1 হে অশ্ববিশিউ ইন্দ্র! এথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াহিল, 
তাহাঁত পাঁন করিয়াছ। এক্ষণে যাহ! প্রস্তুত হুঃরাহ্ে, তাহা! কেবল 

তোমারি জন্য । হে ইন্দ্র! এই মধুযুক্ত সোম আম্বাদন কর। হে 
এডুর হ্টিকারী ! তোমার উদর আদ্রকর । 

৯৭ স্ৃত্ত। 

ওষধি দেবতা । ভিষকৃ খফি(১)। 

১) পুক্বকাঁলে তিন যুগ ধরিয়। দেবতার] যে সমস্ত প্রাচীন 
ওষধি স্থ্টি করিয়াছেন, মেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান 

বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি। 

২। হে জননীম্বরূপাঁ ওষধিগণ ! তোমরা মূর্তিকাতে রোহিন 
কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমদিগের একশত এমন কি একসহজ্্র স্থান 

আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শত প্রকার, ভোঁমর। আমার আরোগ্য বিধান 

কর। 

৩ | হে পুষ্পবৃতী ফল প্রনবকারিণী ওষব্গিণ ! তোর! রোঁগীর 
প্রতি সম্ভট হও। ভে।মর! ঘোঁটকের ন্যাঁয় জরশীল মৃত্তিকাঁতে জন্ম 
ওহণ কর, রোগীকে রক্ষা! কর। 

স্পাপাশাাীশীতা পাতিস্পিস্পাপপীি সপ্ত শশী শিস 

(১) এই দুক্তটী ওষধ ও রোগের চিকিশুস। সম্বন্ধে । ইঙ্থীর শেষ অংশে অনেক 
গুলি পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়। হুক্রটী অপেক্ষাকৃত অংধুনিক 1 

৯৫৮৮ 
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৪ | হে দীপ্তিশাঁলী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বূপ॥ তোঁমা- 
রগের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি, যে আনি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, 

অশ্ব, বস্ত্র এমন কি; আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি । 

৫ | হে ওধধিগণ! অশ্ব্থ রৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ 

নক্ষে তোমর| বাঁদ কর | যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, ডখন 
তাঁমাদিগকে গাভী দাঁন কর! উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ঠ কৃতজ্ঞতার 
ভাঁজন হ৪। 

৩) যেমন রাঁভাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রপ থে ব্যক্তির নিকট 
ওষধিগণ মিলিত হয়, (অর্থাৎ যে ওষধী জানে) সেই বুদ্ধিমান ভিবকৃ 

ব্যক্তিকে অর্থাৎ চিকিৎসক, কহে, মে রোগদিগকে ধংস করে। 

৭। অশ্ববতী, সৌমবতী, উর্জয়ন্তী, উদ্দোজস্, প্রভৃতি তাবৎ ওষথি 
মহগ্রহ করিয়াছি, অভি প্রাঁয় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব । 

৮। হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোঁষ্ঠ হইতে গাঁছীগণ বাহির 

হয, তদ্রপ ওষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণ সমস্ত বাহির হইতেছে, 

ইহার! তোঁমাকে তোমার স্বাস্থা ধন প্রদান করিবে । 

৯1 হে ওষধিগণ! তোমাদিগের মাতার নাঁম ইঞ্কৃতি। তোঁমর! 

রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যাহা কিছু শরীরকে পাঁড়। দেয়, তোমর! তাহ! 
বেগবতী পক্ষিণীর ন্যয় বাঁছির করিয়! দাঁও। 

১০। যে রূপ কোন চোঁর গোঁষ্ঠ অতিক্রম করিয়! যায়, তদ্জরপ বিশ্ব- 

ব্যাপী সর্ধরত্রগাঁমী ওযধিগণ রোগদিগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু 
পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তাহ! দুরীকৃত করিল। 

১১। যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলীম এবং 

রোগীর দৌর্ধল্য নিরাকর। করিলাম, তখনই রোগের আত্ম! নট হইল, দেই 

রোগ তৎপূর্বে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল। 

১২। যেরূপ বলবানূ ও মধ্যবর্তীব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ব করেন, 

'তদ্ধপ হে ওষধিগন ! তোমর1 যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে 

বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দৃরীকৃত কর | 
| ১৫৮৯ 
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১৩1 চাঁষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উরি! যাঁয়। অর্থবা 

বাঁয়ু যেমন বেগে গমন করে, অর্ব] গোঁধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! 

তুমিও তদ্রুপ শীঘ, অপন্ত হও। 

১৪। ছে ওষধিগণ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা 

ককক, তাঁহাকে আর একজন রন্ধণাককক। এইরূপে নকলে পরস্পর একমত 

ও এক কার্ধ্যকাব্রিণী হইয়! আঁমাঁর এই কথ] রক্ষা কর। 

১৫। খাঁহাঁরা ফলবতী অথব! যাহার! ফলবতী নয়, যাহার পুষ্পবতী, 
অথব| যাহার! তাঁদৃশ নয়, বৃহম্পতিকর্তৃক উংপাদ্দিত মেই সমস্ত ওষঘি 

আমাদিগকে পাঁপ হইতে রক্ষ। ককক । 

১৩। কেহ জভিনম্পাত করাতে আমার যে পাঁপ হইয়াছে, অথবা 

বকণের পাশ জথব| যমের নিগড় ছইাতি এবং অন্যান্য সকল দেবতা 

সংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা] ককক। 

১৭1 ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিয়ে গতিত হইবাঁর সময় বলিগাঁছিল, 

আমর] গে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিক উপস্থিত 
হুয় না। 

১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নাঁন! উপ- 

কাঁর করিয়! থাকে; হে ওষধি ! তুমি তাহাদিগের শ্রেন্ঠ। তুমি বাদন! পর্ণ 
করিতে এবং হৃদয়কে নুখী করিতে মমর্ব | 

১৯ পোষ যে সকল ওযবির রাজ, যাহার! পৃথিবীর নান! স্থানে 

বিস্তত আছে, রহম্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, দেই সকল ওষধি এই রোগী 
ব্যক্তির বলাধাঁন কর, অর্থব1] এই উপস্থিত ওঘধিকে বীর্ধ্যবতী কর। 

(এস্থলে ভিষক যে ওষধিটী উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তহ'র| 
বিষয়ে কহিতেছেন) | 

২০। হে ওষধিগণ! আমি তোঁমাদিগের খননকর্তী, আদি যেন নষ না 

হই, এবং যাহার জন্যে খনন করিতেছি, সেও যেন ন্ট নাহয়। আমা 
দিগের যহি। কিছু সম্পাত্ত আঁছে, দ্বিপদ হউক, চতুষ্পদ হুউক, সকলি যেন 

সীরোগ থাঁকে। 
“৯০ 
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সপ 

২১। যেসকল ওষধি আমার এই বাক্য শুনিতেছে, জথব। যাহার! 

অভি দূরে আছে, সেই সকল ওষধি একত্র হই এই উপস্থিত ওষধিকে 
বীর্ষযবতী কর। 

২২। ওষধিগণ সেমণাঁজাঁর সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হে 

রাঁজন্ ! স্তোত যাহার টিকিৎস1 করে) তাহাকেই আমর1 পরিত্রাণ করি। 

২৩। হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত রুক্ষ আছে, সকলেই 

তোঁম।র নিকট হীন | যে আমাদিগের অনিষ্ট চিত্ত করে, সে যেন আমাঁ- 

দ্নিগের নিকট হীন হয় । 

৯৮ লুক । 

মখন। দেবত৭ | দেবাপি খষি। 

১। হেরৃহুস্পতি! তুমি আমাঁর জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন 

কর। তূমি মিত্র, বা বকণ, ব পুষাই হও, অথব1 আদি ত্যগণ ও বসুগাণসমেত 

ইন্্রই ব1 হও, তুমি শস্তনু রাঁজাঁর জন্য (১) মেঘকে বারিবর্ধণ করাও । 

২। হেদেবাপি! কৌন এক বিজ্ঞ শীত্রগামী দেব তোমার নিকট 

হইতে দৃতত্বরূপ হইয়া আমার নিকট আগমন কৰক। হে রৃহস্গতি ! 

আমাদিশের এতি অভিমুখ হইয়। আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল 

ভব মুখে ধারণ করিরাছি। 

৩। হে রহল্পতি! আঁমাদিগের মুখে এমন একটী উজ্জ্বল অব 

তুলিয়া দাঁও, যাহা অক্প্উতা| দোষে দুধিত ন! হয়, এবং উত্তমনপে ল্ফ,রিত 

ছয়। তদ্দীরাঁ আমর! শস্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মখুষুক্ত রস 

আকাশ হইতে আগমন ককক। 

৪। মধুযুক্ত রূসগুলি অর্থাৎ রূ্টিবাঁরি আমাদিগের নিমিত আগমন 

ককক। ছেহন্্র! রথের উপর সংস্থাপন পূর্বক বিজ্ডর ধন দীন কর। হে 

দেবাঁশি ! এই হেমকার্ষেয আসিয়| উপবেশন কর, কালে কাঁলে দেবতা- 

দিগকে পুঁজ! কর, হোমের দ্রব্য দঃ সন্ত কর। 
28558578855 5িভি রা টির রা 

(১) শম্তঘু রাজার অনুষ্ঠিত যঙ্ে বোধ হয়। এই হৃত্ত রচিত, ৰা উচ্চারিত 

হুইয়াছিল। 
১৫৯১ 
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৮ তা পি শি শশচ স্ব সপ পাশা ৮ স্প্পি পি শস্পিিশা সি ছিপ পিস পি পিশিাপপীশপিসপিশপাপিশী পপপশিপাপিশিা 
স্পস্ট লাকাপী পা প্পেীশ শ 

৫| খ্টিসেনের পুভ্র দেবাঁপি খবি দেবতীদ্রিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব 
স্থির করিয়া হোম করিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে 

বর্গের বু্টিবারি নীচের সমুদ্রে আঁনয়ম করিলেন। 

৩। এই উপরের সমুদ্র(২), অর্থাৎ আক।শমধ্যে দেবতার! জল 

আচ্ছাদন করিয়! রাখিয়াঁছিলেন। খ্টিসেনের পুত্র দ্রেবাপি সেই জল 
সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্থৃত ক্ষেত্রভুমির উপর ধাবমান 
হইল। ..। 

৭। যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করিবার জন্য উদ্যোগী 

হইয়! রুটি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানার! নিরূপিত করিলেন, তখন 
বৃহস্পতি সন্ত হহয়! তাহার মনে সেই স্ততিবাক্যের উদয় করিয়। দিয়া 
ছিলেন । 

৮। হে অগ্নি! খডিসেনের পুত্র মনুষ্জাতীয়, দেবাঁপি উজ্জল হইয়া 
তোমাকে প্রভ্লিত করিয়াছে । তাবৎ দেবতার সহকাঁরিতা প্রাপ্ত হই! 
তুমি ব্ৃিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত কর । 

৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আঁহ্ব।ন করে । যাঁবতীর প্রাচীন খষি 

যজ্ঞের সময় স্তঁতিবাঁক্য দ্বারা তোমার সেব! করিয়াছিলেন । ছে রোহিত- 

নামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদিগের যজ্জের দিকে অহম্রসংখ্যক সম্পত্তি 

রথে বহনপুর্ববক লইয়া! আইস। 

১০) হেজগি! এই দেখ নবনবতীসহত্্ রথবাঁহিত সম্পত্তি তোমাঁকে 
আভুতি দ্রেওয়। হইল । হেবীর! তাহার দ্বারা তোম।র প্রাচীন শরীর 

সকল বৃদ্ধিযুক্ত কর । আঁমাদিগের প্রার্থন! শুনিয়! আকাশ হইতে বডি 

আনয়ল কর। 

১১। ছে অগ্নি! এই নবতিসহত্র আহুতি ; বৃ্টিকারী ইন্দ্রকে ইহার 
ভাগ দাও। কালে কাঁলে দ্েবতাঁদিগের নিকট যাইবার জন্য যে পথ বিদ্য- 

মাঁন আছে, ভাহ! তুমি জান, অতএব ওলাঁন নামক ব্যক্তিকে দেবলেকে 
দেবতাঁদিগের নিকট সংস্থাপন কর। 

তি) খণ্েদের অনেক ক্ছলে আকাশকে লমুদ্র ব্! হইয়াছে । আকাশ জলীয় 
ৰলিয়া অনুভব ছিল। ১২ খৰ দেখ। 

১৫৯২ 
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৮ অষ্টক,৫ অধ্যায় ।] খগেদ সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ৯৯ সৃস্ত,) 
| 

নীতি টিশার্ট 

১২। হে অগ্নি ! শত্রদিগের দুর্গম পুরী সকল ধংন কর। রোগ দর 
কর, রাঁক্ষলদিগকে তাঁড়াইয়! দেও। একাণড আকাশে যে এই -অমুদ্র বিদ্য- 
মান আঁছে, তথা! হইতে অপরিদীম জল এই স্থানে আঁনিয়| দাও । 

৯৯ সুক্ত | 

ইন্দ্র দেবত) ॥ বত খখি। 

২। হে ইন্দ্র! তুমি বুঝিয়া বুঝিয়! চমত্কার সম্পত্তি আমাদিগকে 

প্রেরণ করিয়া থাঁক, উহ প্রচুর হইয়! উঠে, উহা! অতি উৎকৃষ্ট, উহাাঁরা 

আমাদিগের ভী্রদ্ধি হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই ব1 দেয়] 

যাইতে পারে? তাহার নিমিত্ত রত্রনিধনকাঁরী বজ্তনির্টিত হইয়াছে। তিনি 

রুটিবর্ষণ করিলেন | 
২| তিনি দীপ্তি ধাঁরণপূর্ক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করিয়া যজ্ঞে সাম- 

গাঁনের নিকট গমন করেন | তিনি বলপুক্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। 

তিনি একস্থ/নবাঁসী মকত্গণ্রে সহিত শত্র পরাঁভব করেন । তিনি আদিত্য - 

দিগের সপ্তম ভ্রা্তী, ভাহাঁকে ত্যাগ করিয়! কোন কার্ধ্যই হইবার নহে। 

ও। তিনি নুচাঁক গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 

তিনি সব্ধ্ৰ বস্তুর দাঁত, দিতে উদ্যত হইয়| যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি 

অবিচলিতভাঁবে শতদ্ারবিশিষ্ট শব্রপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং 

ইন্দিয়পরায়ণ ছুরাত্মাদিগকে নিজ তেজ পরাঁভব করেন। 

৪1 তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়| মেঘে ভ্রমণপুর্ব্ক উব্বরা ভূমিতে 
প্রচুর জল মেচন করেন। নেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়! 

তুল্য জল বহাইয়| দেয়; তাহাদিগের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই 
তাহাদিগের অশব(১)। 

৫| সেই ইন্দ্র বিল এাঁথনাঁয় অভি.1ষ পুর্ণ করেন, তিনি প্রকাঁও, 
ছুর্নাম তাহার নিকটেও যায়না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করির। কদ্রপুক্র 

মকতশীণের সহিত এই স্থানে আগমন কৰকণ। আমি বত্র, আমার পিতা- 

মাতার মনের কেশ বোধ হয় চুর হইল, কারণ আমি যাঁইয়! শত্রুর অন্ন 

হরণ করিয়াছি এবং শব্রদিগকে রোদন করাইয়াঁছি । 

7 অর্থাৎ দ্রোণি (ভোও)) দ্বার৷ জল লইয়। ক্ষেত্রে লেটন করে। 

১৫৯৩ 
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১। সেই এতু ইত্্র বুল চিৎকাঁরকাঁরী দান জাতীয়কে শাসন কারঘ়া- 

ছে, মন্তকত্রয়বিশিষট ষটচক্ষু শক্রকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার 

তেজে তেজস্থী হইয়া! লৌছের ন্যায় তীক্ষু নখবিশিষ্ট অঙ্গলি দ্বার! বরাহকে 
বধ করিয়াছে। 

৭। তীহাঁর কোঁন ভক্তকে যদি শত্রর! যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তাহ! 

হইলে তিনি দর্গভরে শরীর উন্নত করিয়1 শক্র হিংসা! করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত 

প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদিগের সব্রোত্কৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যাঁর সময় 

উত্তমরূপে দর্শন দিয়| মান্য ইন্দ্র অনেক শত্র পুরী ধংস করিলেন । 

৮। তিনি মেখনমূছের তৃণমঘী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদিগ্জে 

ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আপন শরীরের সন্দাংশে দোঁম 

সেচন করিয়! খ্যেনপঙ্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ দৃঢ়গাঞ্তি ভাগের ছার 

দনুযুদিগকে বধ করেন। 

৯। তিনি পরাত্রাস্ত শত্রদিগকে দৃঢ় আস্ত্রার] দুর করিয়া দেন। 
কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়| শুষ নাঁমক অসুরকে ছেদন করিয়াছেন । 

থিনি স্তবকাঁরী কৰি উশনাঁকে কবচ লইয়া দান করিলেন। তিনি তীহাকে 

ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দাঁন করেন । 

১০। তিনি মণুষ্যহিতকারী মকৎগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয় 
ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বকণের ন্যায় নিজ তেতে সুজ্ী এবং ক্ষমতা বান্। 

তিনি রম্যমুর্তি, কালে কাঁলে রক্ষাকর্তী বলিয়! সকলে সায়ার জানে। 
তিনি চতুষ্পাঁদ শত্রকে নিধন করিলেন । 

১১ খজিশ্বা নামক উশি্ের পুত্র তাহাকে স্তব করিয়া বজদাঁরা 
পিপ্রর গোঁষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন দেই উশিজের পুল সোম প্রস্তুত 
করিয়! যঙ্জনুষ্ঠানপুর্বক স্তববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আদিয়া 
নিজতেজে শক্রপুরী ধংন করিলেন । 

১২। হেঅন্র ইন্দ্র! আমি বশর, প্রচুর হোঁমদ্রবয দিবা জন্য পাঁদ- 
চাঁরী হইয়া তোমার নিকট আঁসিয়াছি। তুমি আদিয়! এই ব্যক্তির, অর্থাৎ 
আমার মঙ্গলকর। অন্ধ ও হল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তই 
দান কর। 

১৪৯৪ 
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১০০ নুক্ক। 

বিশ্বেদেৰ। দেবতী। ছুবস্যু খবি | 

১। হে ইন্দ্র! তোগ্গার সমকক্ষ এই শক্রু সৈন্যকে বধ কর। অশুব 
গ্রহণ ও সোমপানগুরর্বক আমাদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য জাগরূক হও; 

আমাঁদিগের উঈরদ্ধি বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সহিত সবিতা আঁমা- 

দিগের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা! ককন | জর্বরমংগ্রাহিণী অদিতি দ্রেবীকে প্রার্থন 

করি। 

২। উপস্থিত খতুর উপযুক্ত যজ্ঞতাঁগ বুদ্ধের জন্য বাঁরুকে দাও, তিনি 
বিশুদ্ধ মোৌমপান করেন, আহার যাইবাঁরসময় শব্দ হয়| তিনি শভ্রবর্ণ 

হপ্ধের প।নক্রিয়াতে প্রত্ত হইয়াছেন । সর্ক্সংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

৩। আমাদিগের খজুতাঁভিসাষী ও অভিষবকাঁরী যজমাঁনকে দেব- 
সবিত| অন্নদাঁন করুণ। যেন সেই পরিপক অন্নদ্বার! দেবগণের অর্চন) 

করিতে পাঁরি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি । 

৪। ইজ প্রঘিদিন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন । তনোমরাজ। 

অখমীদিগের যজ্ছে অধিষ্ঠান হউন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করিয়1- 

ছেঁন, উক্ত কার্ধ্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক | সন্র সংগ্রাহিণী, ইত্যাদি | 

৫1 ইল্দ্র চমতকার অন্ন দাঁন করিষ1 আমাদিগের এছ রক্ষ! করিলেন । 

হে বৃহল্পতি ! তুমি পরমাযু প্রদান করিয়| থাঁক। যজ্ঞই আমাঁদিগের 
গতি, মতি, রক্ষক ও নুখস্বরূপ | জর্বমংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

৩) দেবতদিগের বল ইন্দ্ই কষ্ট করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি 

দেবতাঁদিগের স্ব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; কার্য্য নির্বাহ করেন। তিনি 

যজ্ঞের সময় পুজ্য ও রমনীয় এবং অস্মদাঁদির অতি আত্মীর। সর্বসং্রা- 
হিণী, ইত্যাদি । 

ন। হে বমুগণ! তোমাঁদিগের অগোচরে বিশেষ কোঁন অপরাধ 

করিনাই অথব! তোম্বাদিগের সাঁক্ষাতেও এমন কোনকাঁধ্য করি নাই যাহাতে 

দেবতাঁদিগের ক্রোঁধ হয়। হে দেবগণ ! আমাদিগকে মিথ্যারপী করিও ন|। 

সর্ধমংগ্রাহিণী, ইত্যাদি। 
১৫৯৪৫ 
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৮) যে স্থানে মধুতুল্য সোঁমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে লিম্পীড়নের 
প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন রোঁগ দুর করেন, পর্ববতগণ 
যেন তথাকাঁর গুকতর অনর্থ অধঃপাঁতিত করেন। 

৯| ছে বজুগণ! সোম প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্তর উন্নত হউক, তাঁবৎ 

শত্রকে অপ্রকীশভাবে পৃথক পৃথক করিয়! দাগ । দেব সবিভ| রক্ষ! করেন, 
ভীহাঁকে স্তভব কর উচিত। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

১০1 হে গাভীগণ ! তৌমর1 খাঁসভূমষিতে বিচরণপুর্ব্বক স্থল হও, 
তোমরা যগৃহে দুপ্ধপাত্রে ছুপ্ধ দিনা থাক । তে।মাদিগের দেহনির্গত দুগ্ধ 

সোঁমরমের. ওষধ স্বরূপ হউক। জর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাঁদ। 

১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পুর্ণ করেন, সকলকে জরায়ুক্ক করেন, তিনি যুব! ও 

সোমযাঁগকাঁরীদিগকে রক্ষ। করেন ও উত্তম স্তব পাইয়| অনুকূল হয়েন। 

তাঁহার স্ব্গয় আঁপীন পৃথিবীকে অভিষেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। 
সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্য।দি। 

১২। হেইন্দ্র! ভোঁমার ওজ্জল্য চমতকার, তাঁহ! যজ্ঞ পুরণ করে, 

তাঁদুশ উজ্জবল্য প্রার্থন! করিবাঁর যোগ্য । তোমার দুদ্ধীর্ষ কাঁধ্য সকল স্তব- 
কর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে । এই নিমিত্ত দুবস্ু নাঁমক খধি অতি সরল 
রজ্জদ্বার গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করিতেছেন । 

১০১স্ুক্ত | 

বিশ্বেদেব। দেবতা । বুধ খষি। 

১) হে সখাগণ ! একমন হুইয়। জাগরূক হ, অনেকে একস্থানব্তী 

হইয়। অগ্সিকে প্রজ্লিত কর । দধিক্র! এবং দেবী উষ্ ও ইন্দ্রকে ইহা 

দিগকে রূক্ষ! করিবার জন্য আহ্বান করিতৈছি। 

২। শন্তীর স্বরে, স্তব কর(১) ; অরিত্র পহযোগন্বীর। পর পারে উত্তীর্ণ 

হওয়| যায়, এরূপ নৌক! প্রস্তুত কর; আক্ত্র নকল শাণিত ও শোভিত কর) 
হে সখাঁগণ ! উৎকৃউ যদ্রের অনুষ্ঠান কর। ূ 

(১ এই দ্ছান হইতে কযেকটী খকে কৃষি কাধ্যের বিৰ্রণ পাওয়। যাঁয়। 
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৩। লাঁলগুলি যোজনা কর; মুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে 

যে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তাঁহাঁতে বীজ বপন কর, আমাঁদিগের স্তবের 

সহিত আমাঁদিগের অন্্ পরিপূর্ণ হউক। স্যণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী 

পৰ্ুশস্যে পতিত হউক । 

৪। লাঁলগুলি যৌজিত হইতেছে; কর্াকাঁরগণ যুগ্ব সমস্ত পৃথক 

করিতেছে; বুদ্ধিমাঁনগণ দ্েবৌদেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন। 

৫ | পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত ক্র) বরশ্রা (চর্সরজ্জ,) যোজন! 

কর) এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও মৌকাঁ্ধাযুক্ত গর্ত হইতে জল মেচন করি । 

৬। পশুদিগের জলপানস্ান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় 

জলপুণ গর্তে শবন্দর চর্দরজ্জ, বিদ্যমান আছে) অক্রেশে জল সেচন করা 

যায়; ইহ হইতে জল মেচন কর । 

"| ঘোঁটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, 

নিরপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃণ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপুর্ণ পশু- 

দিগের জলাধার এক দ্রোণ প্রমীণ হইবেক। ইহাতে শ্রস্তরনির্টিত চক্র 

আহে । আর মনুষ্যদ্িগের পাঁলে।পযোঁগী জলাধার স্বন্দ পরিমাণ হইবেক। 

ইহ]! জলপুর্ণ কর। 

৮। শৌষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদ্িগের জল পাঁন করিবার 

জন্য উপযুদ্ত, বহুসংখ্যক স্কুল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহুময় পাত্র 

নিষ্কাশিত কর, চমস দৃ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিক্রুত ন] হয় । 

১) হে দেবগণ! তোঁমাঁদিগের ধ্যান জারৃত্তি করিতেছি, অভিপ্রায় 

যে তোমরা রক্ষা কর । সেই ধ্যান যজ্ের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমা- 

দিগকে যজ্ঞভাগ পরদাঁন করে। যেমন ঘান তোৌজন করিয়! গাভী সহম্রধারায় 

দুগ্ধ দেয়, ভদ্রপ সেই ধ্যাঁন যেন আমাদিগের অভিল
।ষ পুর্ণ করে। 

১০1 কাঁ$ময় পাত্রে সংস্থাঁপিত হরিত্র্ণ সৌমরসে ছুপ্ধ সেক কর। 

প্রস্তরময় কুঠারের দ্বার1 পাত্র প্রস্তুত কর। দশঅন্ুলি ঘাঁর1 পাঁত্রটা বেষ্টম* 

পুর্বক ধারণ কর। বহুনকারী পশুকে রথের দুই খুরাতে যোজিত কর। 
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১১। বহনকারী পশু) রথের ছুই ধুর! শব্দায়মাম করিয়! বিচরণ করি- 
তেছে, যেন চুই ভা্্যার হ্বীমী রতিক্রিয়া করিতেছে । কাঁ্ঠনির্মিত 
শকটকে ইহার ক্ষাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন 

কর, ইহার মূলদরেশ যেন খনন করিওন| অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রন্ট 

ন1 হয়। 

১২। হে কর্ম্মীধ্যক্ষগণ ! এই ইন্দ্র সুখের দাতা, ইহাকে সুখময় সোম 
দাঁন কর, অন্ন দ্রিবার জন্য ই'হাঁকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র 

নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অন্দিঘির পুত্র, তোমাদের সকলেরি সমান পীড়াঁভয়, 

অতএব রক্ষার জন্য তাহাকে এখানে আহ্বান কর, যে তিনি দোমপান 

করিবেন । 

১০২ সুংক্ত | 

ইন্দ্র দেবতা। মুদগাল ধবি। 

১। হেমুদ্গল! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্ধর্ষ 

ইন্দ্র তাহ! রক্ষা ককন। হেইন্ত্র! এই বিখ্যাত মুদ্ধেধনোপার্জনের সময় 

তুমি আমাদিগকে রক্ষ! কর ! 

২) মুদ্গীলের পত্রী যখন রথুরঢ হইয়! সহত্র্তরিনী হইলেন, তখন 

বাঁয়ু তীহার বন্ত্র সঞ্চালিত করিল গতীজযের সময় মুদ্শল পত্বী রথী 

হইলেন। ইন্্রসেন1 নানী সেই মুদগালাঁনী যুদ্ধের সময় গাঁভীগণকে শক্র 

সৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন(১)। 

৩। ছেইন্দ্র! অনিষ্টকাঁরী নিধনোদ্যত শক্রদিগের উপর বজপাত 

কর। দ।সজাঁতীয় হউক, ব1 আর্ধ্যজাতীয় হউক, উহাকে অপ্রকাঁশরূপে 

বধ কর(২)। 
বিছানার সরা রা রা রর রিনা দা তারে 

(১) যুদ্ধরথে নখরশীর ছেখরথিরপে বর্তমান থাকার কথা! | ৬৮, ও ১১ ঝকৃ 

দেখ। 
(২) আর্য)দিশের মধ্যে পরস্পরের অনেক টৈরভাঁৰ ছিল ও যুদ্ধ হইটত। 

অনাধ্যদিশের মধে)ও অনেকে তশর্ধ্যধর্শ গ্রহণ করিয়] মিত্রভাবে থাঁকিত ভাহার 

প্রমাণ পুর্বে পাইয়ুশছি। 
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৪। দেখ এই রষ মহাঁলন্দে জলপাঁন করিল, মৃত্তিকান্ভূপ শুঙ্গ- 

দ্বারা খননপুন্বক শক্রর দিকে ধাইতেছে। তহি'র মুষ্ধ ভাঁরবৎ লঙ্গমাঁন 
আছে, সে আহারাথাঁ হইয়া দুই শৃঙ্গ শাঁনিত করিয়! শীত্ব আসিতেছে । 

৫1 মন্ুষ্যগণ এই রষের নিকট গিয়| ইহাকে চীতকাঁর করছিল যুদ্ধ 

মধ্যে ইহাঁকে প্রস্রাব করাইল | তাহাতে যুদ্গল উত্তম আঁহারপটু শভ- 
সহস্র গাঁভী জয় করিলেন । 

৩। শক্র হিংসার জন্য বৃষ যোঞ্জিত হইল; ইহার কেশধাঁরী সারধি, 

অর্থাৎ মুদগনাঁনী (স্ত্রীলোক বলিয়া কেশধাঁরী) শব্দ কবিতে লাগিলেন । 

রথে যোজিত সেই ব্ষকে ধরিয়] রাখ] গেল না, সে শকট লইষ1| ধাবমান 
হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্ধা'লানীর পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ চলিল। 

৭। সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি কীঁধিয়1 দিয়াছিলেন। 

(কীশলসহকাঁরে রথে রূষকে যোজন। করিলেন। লেই গাভীগণ্রে পতি, 

অর্থাত রৃষকে ইন্ত্র রক্ষ] করিলেন। সেই বুষ দ্রুতবেগে পথে চলিল | 

৮| এতোদ্রধাঁরী ও কপার্দী চর্ারঞ্ু্বারা কাষ্ঠ ধাধিতে ধীধিতে 
লুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোঁকের ধম উদ্ধার করিলেন। 
বহুসৎখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়! ধরিয়! আঁনিলেন। 

৯। দেখ, যুদ্ধ সীমার মধ্য এই যে মুদ্ধার পতিত আঁছে, ইহা! সেই 

রষের সহকাঁরিতা করিয়াছিল। ইহাদ্ার| মুদ্ধাল শত্রসৈন্য মধ্যে শতসহত্র 

গাঁভী জয় করিয়াছিলেন। 

১০। অতি দুরদেশেও কেই বাঁ এ প্রকার কথন নেখিয়াঁছে ? যাহাকে 
রথে যোজন! ববিয়াছে, তাহাকেই আরোহণ করাইয়াছে! ইহাকে ঘাঁলজন 

দেয়না, জথচ এ রথথুরাঁর উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং পডুকে জয় ও 
করিতেছে (৩) | 

১১। মুদ্া]লানী বিধবার ন্যাঁয় নিজে ক্ষমতা প্রকাঁশ করিয়! পতির ধন 

গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যাঁয় বাঁণবর্ষণ করিলেন। ঈীদৃশ সারথি 

| (৩) এই খকের অর্থ অস্পষ্ট, সীয়ণের ব্যাখ্য।হইতেও বিশদ কয় না। ভবে 
কণ্পন। কর) যাইতে পাঁরে ঘে, মুক্দার বৃষরূপী হইয়। যুদ্ধে রথ টনিয়। ছিল; বোধ হয় 
এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়। ইহ লিখিত হই71ছে। 

| ১৫৯৯ 
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দ্বারা আমর! যেন জয়ন্ত্রী লাভ করি আঁমাদিগেরও যেম অন্ন প্রভৃতি 

লাত হয়। 

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু ন্বরূপ; যাহাদিগের চ্ষু 

আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বাঁরিবর্ষণকাঁরী; তুমি ছুইটী পুকষ- 

আাঁতীয় অশ্ব রজার একত্র বন্ধন করিয়। চাঁপিত কর এবং ধনদান কর। 

পপ 

১০৩ আত 1 

ইন্দ্র ও অপ? দেবতা। অপ্রতিরথ খষি। 

১। উক্্র স্রব্যাপী শক্রুদিগর পক্ষে তীক্ষু, বষের ন্যায় ভয়ঙ্কর 

শক্রবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মন্ুুষ্যের! ত্রস্ত হয়। শব্রদিগকে 

রোদন করান, জর্ধদ1 সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর টৈন/ তিনি 

একাকী জয় করিয়াছেন। 

২। হে যুগ্ধকাঁরী মনুষ্যগণ । ইন্দ্রকে সহায় পাইয়! জমী হও, বিপক্ষ 

পরাভৰ কর। তিনি শক্রকে রোঁদন করান, সর্বদ| সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ 

করিয়! জয়ী হয়েল, তাহাঁকে কেহ স্থান ভ্রট করি”ত পারে না, তিনি দুীর্ষ। 

ভাহার হস্তে বাঁণ আছে, তিনি বারিদর্ষণ করেন। 

৩। বাণধারী ও তুণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, 

তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকাঁলে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, বীহারই 

অভিমুখে গমন করেন, তাঁহাঁকেই জয় করেন, তিনি সোম পাঁন করেন, তীহ'র 

বিলক্ষণ তুজবল ও তানক ধনু, সেই ধঙ্গ হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শব্র 

পতিত করেন 

৪। হে বৃহপ্পতি ! রাঁঞ্ষসদিগেকে বধ করিতে করিতে এবহ শক্রদিগিকে 

পীড়া দ্রিছে দিংত রথযোগে আগমন কর। শক্রসেনা ধংস কর? বিপক্ষ 

যোদ্ধদিগকে মারিয়! ফেল, জয়ী হও,আম।দিগের রথগুলি রক্ষা কর। 

৫) হে ইন্দ্র! তুমি শত্রর বলাবল জান, তুমি বহুক্ণলের প্রাঁচীম, 

উৎকৃষ্ট বীর, তেডন্ী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবঞকারী। বী/দিগের 

প্রতি ধাবমান হও, প্রাঁণিদিগের এতি ধাঁবমাঁন হও, তুমি বলের পুভ্রস্বরপ | 

এতাদৃশ তুমি গাঁভী জয়ের জন্য জয়শীল রূথে আরোহন. কর। 
৯৬০৩ 
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৬। ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ হু গাঁতী লাভ করেন, তাহার 

হস্তে বজ্র, তিনি আস্থর শক্রসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। €ছ 

আত্মীয়গগ! ইহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর) হে সখাঁগন! ইহার অনুসারী 
হইয়! পরাক্রম প্রকাশ কর। 

৭। শভ যজ্ঞকাঁরি বীর ইন্দ্র মেঘদিগের পিকে ধাঁবনান হইতেছেন, 
তাঁহার দয়! নাই, তিনি স্থাঁনভ্রম্ট হৃ:য়ন নখ, শক্রসেন! পরাঁভব 'করেম, 
তীহাঁর সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পাঁরে ন1) যুদ্ধস্থলে তিনি হার 

সেনাবর্গকে রক্ষা! ককন। 

৮| ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাঁপতি। রহম্পতি তাহাদিগের 

দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোঁগী সোম তাহাঁদিগের অগ্রে থাকুন। মকত্গণ 

বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাঁদিগের অগ্রে অশ্্রে গমন ককন। 

৯। বারি বর্ষণক।রী ইন্দ্র, রাঁজা বকণ, আদিতাগণ ও মরুত্গন, ইহণ- 
দিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক | মহাঁনুভাব দেবতাঁগণ যখন ভূথনকে কম্প।- রঃ 

দ্বিত করিয়৷ জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উত্থিত হুইল্। 

১০। হেইক্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন 

উৎসাহিত কর । হে রুত্রবধকাঁরী ! ঘোঁটকদিগের বল উদ্রিক্ত হউক, 
জয়শীল রথের নির্ধোষ ধানি উদ্থিত হউক। 

১১। যখন ধর্জ উত্বোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদিগেরই দিকে, 

থাকেন; আমাদিগের বাগুলি যেন জয়ী হয়; আঁমঁদিগের বীরগণ যেন 

শ্রেষ্ঠ হয়; হে দেবতাঁগণ ! যুদ্ধে আমাদিগেকে রক্ষা কর। 

১২। হেঅপৃণ (১) | তুণি টলিয়| বাঁও) এ সকল শক্রর মনকে 

প্রগৌভিত কর) উাদিগ্ের শরীরে প্রধেশ কর; উ্গাদিগের দ্রিকে যাও; 

শোকের দ্বারা উহাদিগের হ্বদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শক্রগণ অন্ধকাঁরময় 

রজনীর সহিত একত্র হউক। 

(১) “পাপ দেবত11” লীয়গ। “ব্যাধির্ব! ভয়ং ৰা 1” নিরুক্ত | ৬১২ 
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১৩। হে মনুষ্যগণ ! তাগ্রসর হও, জয়ী হও) ইজ্জ তোঁমাপদিগেকে 

দুখী ককন। চুক নিজে ফেমন চুদা্ধ, তৌমাদিগের বাত তেমনি 

ভয়ঙ্কর ছুউক। 

১০৪ সু । 

ইজ দেবত। অই্ক খষি। 

১) হে পুকহৃত। তোমার জন্য সাম গ্রস্ত ত কর! হইয়াছে, দুই 

ঘে।ট.কর দ্ব'রা শীত যজ্ছে এস | প্রধান এ্রধ।ম স্তোতগণ তোমার উদ্দেশে 

স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে এ ফোঁম দিয়াছেন। হে ইন্দ্র! লাম 

পান কর। 

২1 হে হরিনামক ঘোটকের স্বামী ! কর্মাধ্যক্ষগণ যাহা প্রস্তত 

করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, সেই সোঁম গাঁন কর, উদর পুর্ণ 

কর। প্রন্তরগণ যাহ| তোঁম র জন্য সেচম করিয় দিয়াছে, তাহ! দ্বারা মত্ত 

হও, প্রন! সকল গ্রহণ কর। 

৩1 হেছরি নামক তশ্বের স্বামী! সেংম প্রস্তত কইয়া, তুমি বর্ষণ 

ফাঁরী, যজ্ঞে আসিবে বলিয়া ডোমার পাঁনের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি। 

হেইন্দ্র! উত্তম উত্তমস্তব পাঁইয়| আঁমোদ.কর। বিবিধ কাঁধ্য কর, নান! 

একারে তোমার স্ত? হউক। 
&। হেক্গমভাঁঃস্প্ন ইন্দ্র! উশিক্ঞ.বংশীয়েরা যজ্ঞ করিতে জানে । 

তোমার আএয় পাঁইয়। তোমার প্রভাঁবে অন্নলাভ করিয়া! এবং সম্তানসস্থতি 

প্রপ্ত হইয়। যজগাঁনের গৃহে রহিল, তাহার! সকলে আমোদ করিয়া তোমাকে 

গতব করিতে লাগিল। 
৫1 হেহরিনানক ঘোটকের প্রভূ! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার 

সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ওজ্জুল্য সাঁতিশয়, তুমি যে সকল নুন্দর যথার্থ 

স্তব প্রণয়ন করিয়ছ, তাহ দ্বার তোমাকে ত্তব করিয়! বিস্তর লোকে নিজে 

রক্ষ! পাইঘ়।ছে এবং অপরকে রক্ষা করিয়াছে । 

৩১) হে হরিনীমক অশ্বের এতু ইন্দ্র ! থে সোম গ্রস্তৃত ধরা হই- 

গাছে, তাহ! পাঞ্গ করিবার জন্য হরিনামক দুই €ঘাঁটবযে।গে সকল 

'খঞ্জে গমন কর। তুমি ক্ষমতাবাঁণ, যর তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যঙ্ছের 
বিষয় অবগত ছইয়। দান কর। 
০8৯৫২ 
১ 

রর ১ 
7 
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৭ | বাহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শক্রদিগকে পরাভব করেন 

ঘিনি সোঁমে প্রীতিলাভ করেন, ধীঁহাঁকে স্তব করিলে আনন্দ কয়, বাহার 
বিপক্ষে কেহ যাইতে পাঁরে ন।, স্তব সকল তাঁহাঁকে ভূষিত করিতেছে, স্ত- 

কর্তার প্রণাঁমগুলি তাহাকে পুজ| করিতেছে । 

৮ | হেইন্র! অতিচনত্কাঁর ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাঁতননী 

তাঁছ, তুমি সেই নদীযে'গে শক্রপুরী ভেদ করিধ] সিন্ধু পার হইলে। 
তুমি.€দব মনুষ্যের উপকারার৫থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করয়া দিয়াছ | 

: ৯। তুমি জলদমূছের আঁচ্ছ দন খুলিয়! দিয়াছ, তুমি এগাঁকী উল্লি- 

খিত জল আনয়নের জন্য মনোঁঘোগী হইবাছিলে। হে ইন! বৃত্রবধ উপ”, 
লক্ষে তুমি যে সকনকার্য্য করিরাছ, তদ্বারা সকল সংসারের শরীর পোঁধণ 
করিয়াছ ॥ 

১০ | ইক্দ্র মহাবীর, ক্রিয়কুণল, ত হাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়। 
উৎকৃষ্ট স্ব উদয় হইয়া ইচ্ছাকে পুজা করে| তিনি বৃত্রকে বধিলেন, সংসার 
সফি করি.লন, ক্ষমতাঁযুক্ত হইয়া! শঞ্রপরাঁভৰ করিলেন, বিপক্ষসেনার 
প্রতিকুলে গমন করিলেন | 

১১। (১০। ৮৯। ১৯৮ খকের সহিত এক)। 

১০৫ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত।| সুমিত্র অথব। ছুর্মিত্র ঝষি। . 

১) হে ইন্দ্র! তুমি ্ তব বা| কর, স্তব দিয়াছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর 

সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আঁমাদিগের ক্ষেত্রের 9৮৪ ারিপূর্ন 

হইবে? 

২। তাহার ছুী পুকষ ঘোঁটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্ধ/ করে, ভুষ্টাই 
উদ্স্রল ও কেশযুক্ত | ভাহাদিগের গতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য 
আগমন কৰুন | 

৩। বলবানু ইন্দ্র যখন শোভ।র জন্য ঘোঁটক যোজন! করিলেন, তখন 

পাপের ফল সকল অপগত হুইল, তখম মনুষ্ের পরিশ্রম ও ভয় আর রহিল 

ন|, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হইল | 
৯১০৩ 



[১৮বগুল; ১০৫ সুজি, 

8.1 ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পুজা প্রাপ্ত হইয়| ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ 

করিয়! দিলেন | তিনি নাল কার্যকারী শবদায়মাঁন চুই ঘোঁটক চাঁলাইতে 

লাগিলেন | 

&| তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোঁটকে আঁরোহণপুর্বক আপন 

নার দেহ পু্টির জন্য আপনার স্থুগঠন ছুই হুনু চাঁলনাপুর্বাক আহার 
প্রার্থন! করেন | 

৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি নুন্দর ; তিনি মুক্ত, মকতদ্েবতাদিগের সহিত 

ঘজমাঁনকে সাঁধুবাঁদ করিলেন । তিনি মাঁতরিশ্বাতে থাকেন; যেরূপ খতুগণ 

ক্রিয়কৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে 

নাঁন! বীরের কার্য্য সম্পাদন করিলেন । 

৭। তিনি দস্ুকে বধ করিবার জন্য বজ্ত প্রস্তত করিয়া হলেন; তাঁহার 

শুক্র হরিৎবর্ণ; ভাহাঁর ঘোঁটকও হরিত্বর্ণ; তাহার হুদেণ স্ব তিনি 

আকাশের ন্যায় বিশাল। | 

৮। আঁমাঁদিগের পাঁপ সমস্ত লঘু কর) আমর! যেন খবের প্রভাবে 

খকৃশূন্য ব্যদ্ডিদিগিকে বধ করিতে পারি : যে যজ্জে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহ! 

কখন ভ্তবযুদ্ত যক্জের ন্যাঁয় তোমার প্রীতিকর হয় না(১)। 

৯।' যজগৃহে যজ্ঞতারবহনকারী খত্বিক্গণ যখন ক্রিয়া! আরন্ত করিলেন, 

তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করিয়। আঁপনার কীর্তি 

্রতিষ্ঠ কর, অর্থাৎ যজমাঁনকে তাঁরণ কর। 

১০। যে গীভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হউক, যে পীত্র- 

দ্বার তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়! লও, সেই দববর্ (হাঁভ1) যেন নির্মল ও 

কল্যাণকর হয়। 

১১। হেবঙ্গশালী! ভোঁদার উদ্দেশে স্মিত্র এই প্রকার শত স্তব 

উচ্চারণ করিলেন; ছুর্মিত্র এইরূপ ভ্তব করিলেন) যেহেতু তুমি দন্যহত্যা- 

এব।াপারের কুৎসের পুভ্রকে রক্ষ! করিয়াছ। (কুৎষের পুভ্রই দিত্র এবং 

এই আুক্তের খবি)। 

(১) খক্শুন্য লোকের উল্লেখ । তাঘাদিগের ধর্্ামুক্ঠান শুবশুন্য। 

১৯৪৪ ্ 
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যই অধ্যায়। 
শশী পাপে সীশাপিশিসিপ 

১০৩ সৃতি । 

অশ্বিদ্ধয় দেবতা । ভূতখংশ খষি। 

১1 হে অশ্বিদ্য়! তোমর! দুজনে আঁমাদিগের আাঁহুতি অভিলাষ 

করিতেছ ;. যেরূপ তন্তবাঁয় বস্ত্র বয়ন করে, তদ্রুপ অম।দিগের সব বিস্তার 

করিয়! দিতেছ(১)। এই যজমীন উত্তমরূপে এই বলিয়া! স্তব করিতেছে 

যে, তোমরা একত্রে এস। চক্র সুর্যের ন্যাষফ তোমরা খাদ্য দ্রব্যকে 

আলোকিত করিয়। বসিয়াছ। 

২। যেরূপ ছুই বলীবর্দ ঘ:সপুর্ণ স্থানে বিচরণ করে, ভদ্রপ তোমর] 

যঙ্ঞদীনক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত ঢুই রষের ন্যায় ধন 

দানের জন্য ভোমর] শুবকর্তার নিকট আসিয়া থাক। তোমর! দৃতের 

ন্যয় লোৌকদিগের নিকট যণন্বী হও। জুটী মহিষ যেমন জলপান স্থান 

হইতে অপন্যত হয় না, ভদ্রপ তোদরাও মোম পাঁন হইতে অপস্যত 

হুইগন1। 

১। যেরূপ পঙ্গীর ছুই পক্ষ পরম্পর মিলিত, তন্রপ তোমারও 

পরল্পর দলিত ॥ বিচিত্র ছুই পশুর ন্যাঁয় তোমরা! এই ঘজ্ঞে আসিয়াছ . 

যজ্জকর্তী অগ্নির ন্যাঁর তোমর1 দীপ্তিযুক্ত | সর্দ্বত্রবিহারী ছুই পুরোহিতের 

ন্যায় তোঁমর1 নান! স্থানে দেবপৃজ করিয় থাক। 

৪। পিত| মাত! যে রূপ পুনের শ্রতি, তদ্রুপ তোমর! আমা দগের 

আত্মীয় হও। অমি ও নুর্ধ্ের ন্যায় তোমর! দীপ্তিশীল হও; রাজার ন্যায় 

ক্ষিপ্রকারী হও, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপণারী হও) স্র্য/কিরণের ন্যায় 

আলোক দাঁনপুর্বক লো*দিগের সুখভোগের অন্ুকুলতা কর। সুখী 

লোকের ন্য য় তৌমরা এই যঙ্ছে আগমন কর। 

২ শার্ট 

(১) তন্তবীয়ের উল্লেখ । 

১৬০৫ 
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স্পা বিটি শিিশীশিটিপাশী শ্পীপপট শিপ পদ শা শস্ পশশ শশী তিন পি শি স্পেশাল শর শিমপিতিপিলপীশিল স্পা লিপি 

৫। স্চাঁরুগতিশালী ছুই বষেরনাঁধ তোমর! হষউপুষট ও নুভ্রী, মি 

ও বকণের ন্যায় তোমর] যধার্ঘদর্শী, বদাঁন্য এবং দুখ হাঁস করিয়। জব 

লাভ করু, দুর্টা ঘোটকের ন্যায় তৌমরা খাইয় খাইয়! উন্নতশরীরবিশিষ্ট 

হইয়া, এবং অধলোঁকময় আঁকাঁশে বাস কর। ছুটী মেষের ন্যায় 

তাঁমরী আহাঁরাঁদি পরিচর্যয1 প্রাপ্ত হইয়! পরিপূর্ণ অঙ্জপ্রত্য ্গবিশিষট 

চইয়াছ। 

৩। অস্শ তাঁড়িত মত্ত হত্তীর ন্যায় তোমার শরীর অবনত করিয়া 

পত্র সংহার কর | শক্রনিধনকাঁরীর সন্তানের ন্যায় তোঁনর! শত্রুকে বিদার্ণ 

ও বধ কর।| তেংমরা এমনি নির্মাল। যেন জলমধে। জঙ্ায়।স্ক 7 তোমর। 

বলবান্ ও জয়শীল'( সেই তোম31 আমার মরণধপ্মশীল দহকে পুনর্ধ্ণার 

যেঠবনবন্থা দান কর ঁ 
ন। হে তীব্রবলশাঁলী অশ্বিদ্বয়! যক্ধপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট বাক্তি 

আল্গাকে জল পার করিয়া! দেয়, তদ্ধেপ তোমরা! অমার জারীজীণ মরণ- 

ধর্মশীল দেহকে বিপদ হুইতে পার করিয়া! অভিলধিত বিষয়ে লইয়া! চল, 

তোমর1 খর ন্যাঁয় অতি পঠিষ্কার রথ পাইয়াছ। সেই শীত্রগামী রথ 

বাঁুর ন্যায় উড়িয়। গিয়া শত্রুর ধন আনিয়| দিয়াছে। 

৮। তৌঁমরা মহাঁবীয়ের ন্যায় আপন উদার ঘৃত ঢাকিয়! দাও। 

তৌমর। ধন রুক্ষ কর এবং অস্ত্রধারী হইয়া শত্রু হিংসা কর। তোমর1 পঙ্গীর 

ন্যায় রূপবান ও সর্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাহে তোঁমরা ভূষিত হও, এবং 

স্তবের জন্য য্ছে আগমন কর | 

৯ যেরূপ নুদীর্ঘ দুই চরণ থাঁকিলে গন্তীর জল পাঁর হঈবার সময় 

আশ্রর পাওয়। যায়, তোঁমর| পেইরূপ আয় দাঁও। €তামরা দুই কণের 

ন্যায় স্তবকাঁরীর কথ। মলোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যজ্জের ছুই অদ্গের ন্যায় 

জমাদিগের এই বিচিত্র যঙ্ছে আগমন কর । 

১০1 শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকাঁই যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে, তদ্ধেপ 

তোঁমর! গাভীর আপানে মধুতুল্য ছুপ্ধ সঞ্চার করিয়া দাও । শ্রমজীবী 

যেমন শরম করি ঘর্মান্ত কলেবর হয়, তদ্রশ তোমর। ঘর্মের ন্যায় জল মেচন 

কর। যেমন দুর্ববল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে যাইয়! আহার প্রাপ্ত হয়, তদ্রেপ 

ভোমরা যঙ্ছে আসিয়া আহার পাও। 

১৬০৬ 



৮ন্ষ্ট্চ ৬ অধ্যায়। ] গথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১০৭ হু |. 

১১। আমর! ভ্তব বিস্তারিত করিতেছি, আঁহার বিতরণ করিতেছি, 

তোমরা একরথাঁরূঢ় হইয়। আঁমাদিগের যজ্জে এস | গাভীর আপীন মধ্যে 

 ুমিট আহারের নাঁয় দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে। ভূতাংখ খষি এই স্তব করিয় 
অশ্শিদ্বয়ের মূনাঁরথ পূর্ণ করিলেন | 

শশী ্সপস্পস 

১০৭ সুক্ত | 

দক্ষিণা দেবত1। দিবা খবি। 

১1$ এই সকল যজমাঁনদিগের হজ্জ নির্বাহের জন্য নবর্য্যরূপী ইন্রের 

বিপুল তেজঃ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকাঁর হইত মুক্তি পাঁইল, 

পিতৃলোঁকগ্রণ যে বিপুল জ্যোত দিয়াছিলেন, তাহ উপস্থিত হইল। দক্ষিণ 

দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষট হইল । 

২। যারা দক্ষিণ দেয়, তাহার স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়(১) 

অর্থদাঁনকাঁরীরা সুর্যের সহিত একর হয়। শ্ববর্ণ দান করিরা অমরত্ব লাভ 
করে; বস্ত্র দতাঁব। সোঁমের নিকট যাঁর । সকলেই দীর্ঘায়ু হর। 

৩। দক্ষিণ! দেবতাঁদিগের উপযুল্তা কান্মর সন্পূর্ণতা প্রাপ্ডিম্বপ্ূপ, 

অর্থ দক্ষিণাদ্।রা প্ুণ্যকম্ম পুর্ণঙ1 প্রাপ্ত হয়) ইহা দেবপুভাঁর অঙ্গ- 

ব্বরূপ। খযাঁহাঁর! কুংসিভাচাঁর, তাহাদিগের কার্য দেবতার! পুণ করেন না। 

পক্ষাস্তরে ঘে সকল বাক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভর করে, তাহারা 

অনেকেই নিজ কম্ম পূর্ণ করতে পারে । 

৪ | যে বাঁয়ু *তপথে কহমাঁন হয়েল, তীহার জন্য ও আকাঁশবভাঁ 

ুর্ধ্য ও অন্যান্য মনুষ্যহি কারী দেবতাদিগের উদ্দেশে গেমের দ্রব্য দেওয়া 

হয়। ধাহাব| দেবত।দিগকে পরিতৃপ্ত কন্নে এবং দানও করেন, দাঁকণ] 

উাঁছাদিগের অভিলাষ দহন অর্থাৎ পুরণ করিয়া দেন। এই দক্ষিণ] প্রাপ্ত 

হইবার অধিকারী সপ্তপুরে।হিতা বদ্যমান আছেন। 

৫) দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান কর! হয়; তিনি গ্রামের 

অধ্যক্ষ হন, সকলেরু অগ্রে অগ্রে যান । বিনি সর্ব প্রথম দক্ষিণ! উপস্থিত 

করেন, াহাঁকেই আমি শোঁকদিগের রাজ] জ্ঞান করি। 
দির রি রিরারারিরিরা রিতা নি 

(১) ব্বর্গলাঁভের কথ] | দক্ষিণ, অর্থাৎ দানই এই হুংত্র দেবতা । 

১৬১৭ 



৮ জঅষ্টক,৬ অধ্যায়] খরগ্বদ সংহিতা । [০ ফুল, ১০৮? 

পোপ 
৯১ 

৬। যিন্ধি কগ্রে দক্ষিণ। দি পুরোহিতদিগকে তু করেন, তিনিই 
খবি ও বর্ষ! বলিয়! কথিত হয়েন, তিনি যঞ্ডছের অধাক্ষ, সামগাঁলকর্তা, শব 

উচ্ছারণকর্তী । তিনি অগ্নির তিন মুর্তি অবগত হন। 

৭। দক্ষিণার নিকট ঘোঁটক, দক্ষিণাঁর নিকট গাঁভী লাভ হর; দক্ষিণ! 

হইতে মনঃ প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমার্দগের আত্মীম্ববূপ যে আহার 

তাঁহা দক্ষিণ] হইতে পাওয়া যাঁয়। বিজ্ঞবক্তি দক্ষিণাঁকে দেহরক্ষোপযোগী। 

কবচের ন্যায় ব্যবস্থার করেন। 

৮। ভোভগণের(২) মৃত্যু নাই, তাঁহারা অর্থহীন! 41 হন. নণ, 

ক্রেশ. ব্যথা, বা দুঃখ পাঁন ন|। এই পৃথিবী, অথবন্যর্গে যাহ কিছু বিদ্যমান 
আছে; তাহ! অমস্তই দক্ষিণ! তাহাদিগকে দেন। 

৯) ভোজের] ঘত দুপ্ধাদির উৎপাঁদমকারিণী গাভী সর্মাগ্রে প্রাণ 

হয়, তাহার! মদদিরার সারাণ প্রাপ্ত হয়; নুন্দর পরিচ্ছদধধারিণী নাঁরা 
তাহারাই পাঁয়; ভোঁজেরাই স্পদ্ধীযুক্ত শত্রদিগুকে জয় করে। 

১০ ভোৌজকে শীত্রগাঁমী ঘোঁউক ভূষিত করিয়1 দেওয়! হইয়] থাকে! 
তাহাই নিমিত্ত সুরূপ] নারী উপস্থিত থাঁকে; পুক্করণীর ন্যায় নির্মল এবং 

দ্েবালরের ন্যাঁ বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে। 

১১। নুন্দরবহনকাঁরী ঘোঁটকের! ভোৌজেক বহন করে) তাহাঁরুই জন্য 

বুগঠন বু উপস্থিত থাকে | দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভৌজকে রক্ষা ককন 
যুদ্ধের সময় তোজ শক্রদিগকে জয় করে। 

৯৩৮ মুর্তী | 

পণিগণ, সরম1 দেবতা তখহারাঁই ঝষি | 

১। হে সবম1! তুমিকি বানায় এ স্থানে আনিয়াছ? ইহা] অতি 

দুরের পথ। এ পথে আসিতে হইলে গশ্চাৎ দিকে দৃটিপাত্ব করিলে আদ! 

যায় ন/ আমাদিগের নিকট এমন কি বন্ত আছে, খাঁছার জন্য আসিয়াছ? 

কয় রাত্রি ধরিয়! জাদিয়াছ? নদীর জল পাঁর হইলে কি রূপে? | 

(২) “ভোজ” অর্থে সায়ণ ভোজনদাত), অর্থ। দক্ষিগাঁদাত! করিয়াছেন 
১১৭ হাজার ৩ ধক দেখ | 

" খষ্টিত৮ 



৮ অষ্রব।৬ অধ্যাক্স।] খখেদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ১৮ ভূক 
স্পা 

সাবা 
শী কাোশীশীপশশ শিীশিিশ শিিইইউটিটটাশটীত ৪ পিক 

৯। (সরমার উক্তি)_-ইন্জের দৃতী স্বরূপ প্রেছিত চইয়| মামি ক্শসি- 
যাঁছি। জে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোপন সংক্সহ করিযছে, ভা! গ্রহণ 
করাই আমার ইচ্ছা। জল আঁমাঁকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভদ্র হইল, পাঁছে 
আমি উল্লঙ্বনপূর্বক চলিয়! যাই। এই «পে নদীর জল পাঁর ₹ইরাছি(১) । 

৩) (পণিপ্গের উক্তি)_হে সরম।! যে ইন্ের ছৃতী হইয়া তুমি দুর- 
দেশ হইতে আঁসিয়াছ, সেই ইচ্জ কিরূপ? তীহথাকে দেখিতে কি প্রকার ? 

1 

. সাাশাশাািশী” [কি শী শশী সী তে 

সা শা 

(১) 'উদ্কর্তৃক প্রাতঃকালে আলোক্ক উদ্ধাবই উপমণচ্ছলে সংমাকর্তৃক গাঁভী 
উদ্ধারন্ূপে বর্ণি হইয়ীছে এবং এই আখ্যান আবখব গ্রীকদিশের মধ্য ট্রয়ের 

যুদ্ধের গণ্পরূপে বার্ণত হইয়খছে, এই ইউরোঁপায় মতটি আমবা পূর্বেই উদ্ধৃত 
কবিয়ছি। পুনরাহ*এ স্থলে সেটা উদ্ধৃত করিতেছি। : 

£10019 01150)6 00২, 00১9 78৪ 01 61)6 901) 0 09 161, 0100109, (0700 £০ ০৮ 6৮৪৫ 

87100 1)811)6, 11859 ১661 ৪০1৮]) টা (0:9 0৮6:3 07 091101993, 79 0১9 [10৮ 870 

019 11)8011010 01086]. 0093 800 106]. 870 80য10813 101 ঠ161 7660০ 7 ৪৪ 

স)1679 819 5067 6০ ০৩ 00870611067 52৩10196010 ৪ 070 810. 56007 89018) 

0] 908166760 81077 009 01008 01 0779 ৪, &/)এ 078 70)0813 11] 1006 7885919 (1)810, 

4৮188610009 08700956 01865000 006 হি 51808011019 108 আও ৪0798: ; 8119 06০13 

80001) 810 7018 9100) 1161160108 101010958, 1৮ 7087 99 1106 & 01001)0 56978 50917 

801 088 1])9 08100958 91 (109 দ্য, 90818 10015102 (0 8900900117৮ 8) 10110112 

101911-1067)9111, 9179 1083 000))0.16: 8118 1095 18810 (109 10105 010]19 008, *+ ক 

£ [009 1069 0786 0801 151060. 6০0 ১৪০০০৪ 981104, 01010 1062. 8৪119219106 $0 

[701 008 1১9 0150076:20. 10 009 10101) 59139 ০6006 ৫1০ 01419899, 60009881310 

[71018 16 00963 100 86810) (0 10859 81৮৬) [186 6০0 &)7 10009) 105005 138% 10091) & 

)001], 0:৯৮ 01017 8৪700109695 00 6০ 6৫8 108) 09 3691) 1078803105 1070]) 20) [1] 

00000 10) 170]061, ]0টি 006০, ও 0087 098 0110দ00 ৪ (0053৭ 9 ০৪] 1900198 

10) 16107), 019 818167 0£ 008 1)19১10001, (০ 10015) 99791078) 01616 70810095 08108 

[00250104117 1060058]) 7006 ০] 1 ০৮ 6090500805 800 ০৪1, ১০৮ ০৮৪২ 10 00081 

৪0001), টা রী ক রর রি রহ 

£ 1106 81829 01 10 13 006 0 16090600 6 079 00115 51809 0006 989 0) &)9 

8018৮ 0 10186 05810 650101108৪6 101))9এ 61 01761 101161)686 6৩890768208 09 

০৪, 10)9% 81029 17) 115 02182001] [টো ও 00000050806 00৫00901009 00৮1005 0? 

019 8৫০, 5978004) 161৯ 0০6) 053 1006 )19191]) (0৩ ৩৫০ 60 009 08111)18007 ০৫ 

1১৮01, 59৮ 009 21৮10016011008 06107 00101019583১৪ 19 00079, গা ৬ 
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৮অষ্টক,১ অধ্যায়।] ধথেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল) ১০৮ চৃ। 

তিনি আনুন, স্তাহাকে আমরা বন্ধু বিয়! স্বীকার করিতে প্রস্তুত আদ্ছি। 

তিনি আমাদিগের গাভী লইয়| গ।ভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন। 

৪) (সরমার উক্কি)_ঘে ইন্দ্রের দৃতী হইয়া আমি দুরদেশ হইতে 

আসিয়াছি, তাহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি ন1। তিনিই 

সকলকে পরাজয় করেন। গস্তীর নদীগণ ভীহাকে আচ্ছাদন, অর্থ।ৎ তাহার 

গ্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে | হে পণিগণ! লিশ্চর তোমরা ইন্দ্রের হস্তে 

নিধন হুইয়। শয়ন ক্িবে। | 

€। (পণিদিগের উদ্ডি)হে লুন্দরি সরমে! তুমি স্যগে্ঠ শষ সীম! 

হইতে আজিতেছ, অতএব তোঁমাঁকে এই সকল গাভীর মগ্য হইতে যে 

কয়েকটী ইচ্ছা! কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধ এই সকল গাভী কেইন তাঁমাকে 

দত? তীক্ষ তীক্ষ অনেক অক্ত্র আমাদি'গর নিকট বিদ্যম।ন আঁছে। 

৩। (সরমার উক্কি)__হে পনিগণ ! টনিক গুকযের উপযুক্ত তৌমা- 
দিগের এই সকল কথা হয় নাই। তোঁমাদিমের শরীরে পাপ আছ, এই 

শরীর বেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোঁমাপিশের গৃহে আমিবার 

এই বে পথ, ইহ| যেন দেবতাঁর/ আক্রমণ না করেন; আমি আশস্কা 

করিতেছি, পাঁছে বৃহস্পতি তোঁমাদিগকে ক্লেশ দেন। অর্থ|ৎ ঘদি ০1মরা 

নত্্র হইয়1 গাভী ন1 দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদ পিকট। 

৭। (পর্ণিদিগের উক্তি) হে সরা! আঁমাদিগের এই ধন পরত" 
ছার বৃক্ষিত, ইহ! গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপুর্ণ। যাহারা 

উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পাঁরে, এতা'দৃশ পঞ্গিণ সেই ধন রক্ষা! করিতেছে। 
তুমি গীভীর শব্দ শুনিয় এই স্থানে আগিয়াঁছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আদ! 

হইয়াছে। 

৮] (সরমার উত্তি)-_অবাঁসা খষি, অঙ্গিরার সম্তানগ্রণ এবং নবগুগণ, 

সোমপাঁণে, উৎসাহিত হুইয়! আসিবে) তাঁহার! এই বছ পরিমাণ গাঁজী 

ভাঁগ করিয়। লইবেন; হে পণিগণ! তখন তোঁমাঁদিগ্কে এপ্রকার দর্পের 

উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে | 

৯। (পণিগ্ণের উক্তি) হে সরমা! দেবতার ভয় প্রদর্শন করিয়া 

তোঁদাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্বই তুমি আসিয়াছ। 

১৬১০ 



৮ অষ্টক,৬ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা। [১০ মণ্ডল, ১০১ হৃজ। 
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€তামাকে আমরা ভগিনীম্বূপে পরিগ্রহ করিতেছি, তুমি আঁর ফিরিয়। 
যাইও ন|। হেলুন্দরি! তোঁমাঁকে এই গোঁধনের ভাঁগ দ্রিতেছি। 

১০। (সরমাঁর উক্তি)__আমি ত্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোঁন কথ! 
বুঝিতে পাঁরিশ।। ইন্দ্র ও পরক্রীন্ত অঙ্গিরাঁর সন্তানের! সকলি জানেন, 
ঝঁহার! গাভী পাইপার জনা আমকে রক্ষাপুর্ধক পাঁঠাইয়া দিয়াছেন, আমি 
াহাঁদিগের আয় পাইয়া! আসিয়াছি) হে পশিগণ! এই স্থান হইতে 
অভিদুরে পলায়ন কর। 

১২। হেপণিগণ! এম্ভ/ন হইতে অতি দরে পলারন কর। গাভী" 
গণ কট পাঁইিতেছে, তাঁহার! ধর্মের আয়ে এই পর্তঘভ হইতে উঠির! চলুক! 
রহম্পতি, মে*মূ, মৌঁমপ্রস্ততকারী প্রন্তরগণ্, খধিগণ এবং মেপাঁবীগণ এই 

সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাঁভীপিগের বিষয় জানতে পারিয়াছেন। 

১০৯ শ্ুন্ত। 

বিশেদেবা দেবত। | জুহু খষে। 

১। যখন বৃহস্পতি ব্রন্মকিলিব প্রাপ্ত হয়েন, আর্থাৎ তিনি আপন 
পত্ী জুহুকে ত্যাগ করেন, তখন স্ু্ব্য, বকণ, শীব্রগাশী বায়ু, এজ্জুলিত 
অনি, সুখকর সোম, জলের অখিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং স্বত্যন্বরূপ প্রজাপতির 
আর আর অগ্রজ সন্তান বলিলেন। 

২। সোঁমরাজ| কিছুমাত্র লজ্জিত না হুইয়| পবিত্র চরিব্রশালিনী 
ভার্ধ্যাকে সর্ব প্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন । মিত্র ও বকণ সেই বিষয়ের 
অনুমোদন করিলেন। হোমকর্ত। অগ্নি হস্তে ধাঁরণপুর্র্বক পত়্ীকে আনিয় 
দিলেন। 

৩। “এই পত্বীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ কর! কর্তব্য, ইনি যথাবিধঁনে 
পরিণীত পত্তী।” এই কর্থা তাহারা কহিলেন। যে দৃত পাঠান হইয়া- 
ছিল, ইনি তাহার এতি আসক্ত হুন নাই। যেরূপ বলবান্ রাজার রাজ 
সুরক্ষিত হয়, তদ্রেপ ইহার সতীত্ব রুক্ষ! হইয়াছে। 

৪। যে সপ্তঞ্ধবি তপস্যায় প্রবৃত্ত ইইয়াছিলেন, ভীহারা এবং প্রাচীন 

দেবতারা এই পত্বীর বিষয়ে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোতাঁকে 
৯৬১১ 
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৯৯ 

বিবাহ করিয়াছেন । ভপসাথ ও সচ্চরিত্রত| প্রভাবে নিকৃষ্ট পদ্দার্থও 

গ্রমধামে স্থাপিত হহতে পারে। 

৫। রৃহল্পতি পত্তী অতাবে এক্ষণে ত্রন্মচর্ধ্য নিম পালন করিতেছেন, 

তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্ম! হইয়া তাহাঁদিগের অবয়ব বিশেষ হই" 

যাছেন। তাহাতে তিনি পূর্বে যেমন সোঁমের হস্তে পত্রী পাইয়াছিলেন, 

তন্ত্রপ এক্ষণেও পুনর্ক1র সেই জুন লামক পত্বীকে প্রাপ্ত হইলেন। 

১। দেবতার আবার তাহাকে পত্তী আনিয়া দিলেন; মন্যুষ্যরাও 

আনিয়। দিলেন । রাজারা শপথপুর্ধক, (অর্থাৎ চরিত্র ন্ট ঃ নাই 

এই শপথ করিয়া) শুদ্ধ চরিএ্র পত্রী তাহাকে পুন ধার সমর্পণ করিলেন । 

৭। শুদ্ধরিত্র! পত়ীকে পুনস্থার আনিয়| দিয়া দেবস্ারা বৃহস্পতিকে 

অপাঁপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্ধাশ্রেষ্ট অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব 

লুথে অবস্থিতি করিতেছেন(১) । 
এ 

০ পাশাপাশি 

১১৫ আুকক্ত। 

অশৃত্রী দেবতা! জমদগ্নি ধষি। 

১। হে জাঁতবেদ অগ্পি! তুমি মন্ুষ্যের গৃহে অন্য সমিদ্ধ ইয়া, 

নিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাঁদিগকে পুজা কর। তোমার বন্ধু 

তোঁমাঁকে পূজ। করেন, তুমি বেখিয়! দেখি! দ্রেবতাঁদিগকে লই&| এস, কারণ 

তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পম্ন ও ক্রিয়াকুণল দুত। 

২। হে তননুনপাঁৎ! ধজ্ঞের গমলের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের 

দ্রব্য আঁছে, তাহাদিগকে মধুমিঅিত করিয়া তোমার সন্দর জিহ্বাঘারা 

আস্বাদন ল৪। সুন্দর খুগ্দ্র ভাবের দ্বার! স্তবগুলিকে এবং ঞুকে সমৃদ্ধ 

কর এবং শাখাদিশের যজ্ঞফে দেবতা, অর্থাত, দেষভোঁগ্য করিয়া) দাও। 
4০:১2:85 

(১) এ স্ক্ের মর্ম গ্রহণ কগিতে পণরিলাম ন।। হৃক্টি অপেক্ষাকৃত আধুশির 

তাহার সন্দেহ নাই, এবং অনেক আধুণিক স্যক্ষের নটাঁয় গু়৩!বে বিজড়িত। ইহাতে 

থে ব্ক্ষগীরিত্ের কধ। আছে, খণেদের প্রথম তাংশলমছে লে কথার কোনও 

উল্লেখ নাই । বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সদ্দেহতঞ্জনই এই হুক্তের বিষয়, 

১৯৯২ 
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পেশী পাশা পপ 

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাঁদিগের আহ্বাঁদকর্তা, তুমি ই ও প্রণ- 
মের যোগা, বনুদিগের সঙ্গে একত হইয়া এস। "হে প্রকাণ্ড পুকষ ! তুমি- 

দেবতাঁদিগের হোতা; তোমাকে প্রেরণ কহ হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ 
করিতে কেহ পারেনা, তুমি এহ সমস্ত দেনভার উদ্দেশে যজ্ক কর । 

৪ দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পুন্বাহরে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার 

জন্য দর্থি পূর্বধুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে । সেই পরম জুম্দর কুশ 
তাঁরে| টিস্তভ হইতেছে, উহাতে দ্ে+তাঁরা এবৎ অদিতি অতি সুখে উপ- 
বেশন করিন্মে। 

৫। ,বনিতার1 বেশভ্ষ! করিয়! পতিদ্িগের নিকট নিজদেহ প্রকাঁশ 

করে, তন্ত্রপ এই সকল বৃহৎ বৃহৎ স্বনির্দিত দ্বারদেবীগণ পৃথক্ হইয়! 

যাঁউক বিস্তীরখ্ডাবে খুলিয়া! যঁউক, হে দ্বারদেবীগণ ! যাহাতে দেবতার] 
সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদঘাঁটিত হও । 

৬। উধাদেবী আর রাত্রিদেবী ইহার! সূপ্তির ছেতু, অর্থাৎ লোকের 

উত্তম নিদ্রোজনিত মুখ উত্পাদন করিয়। দেন; সাহার! যজ্জভাগের অধি- 

কারী; ঠাহার1 পরস্পর মিলি হইথ] বজ্ঞস্থানে উপবেশন কন । তাঁহার! 

দিব্লেকবাঁসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভাঘ্বিত|; 

উল্জ্ুল তরী ধাঁরণ করেন। 

৭) দৈব্য হোতাঁদয়ই আগ্পে উ ওম বাক সব করেন, মনুষোর যজ্ঞের 

জন্য যগ্জানুঠাঁনকাঁধাকে নির্মাণ করিয়া তুলেন ৷ পুরোহিত দিগ্নকে ভিনন- 

ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে ০এ্ররণ করেন, তাহা! ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে 

পুৰপিগ্বত্রঁ আলোক উৎগাঁদন করেন। 
৮। ভাঁরতীদেবী শীত্র আঁমাঁদিগের ষঙ্গে আগমন কন; ইলাদেকী 

এই যজ্ঞের বিষয় ম্মরণপুর্বক মনুষ্যের ন্যাঁর আঁগনন ককন। তাহার! 

চুই জন এব ফরস্বতী এই তিন চমতকার কর্ণ্মকীরিণী দেবী পুরোবস্তঁ 
মুখকর কুশাঁননে আসিয়! উপবেশন কৰন। 

৯। দ্রযাধাপৃথিবী ন্বেতাদিগের জমমনী ্বরূপ1) যে দেব তীহাট্গের 
উভয়কে উত্পাদন করুয়। সস্ত জগতে নানা প্রাণী স্যরি করিধাঁছেন, হে 

হো! তুখি সেই ত্বট। দেবকে অন্য পৃত্া কর কাঁরণ তোমার মন আছে, 

ভোর মত ঘ্ড কছিতে কেহ গাঁরে না এবং তুমি বি) 
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১৪। হেযুপ! (যজ্রে পশুবন্ধন করিবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই বথ|. 

সমযে দেবতাঁদিগের অন্ন এব অন্যন্য ছোম দ্রব্য উপস্থিত করিয় নিবেদন 

করিয়া দাও। বনজ্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি ইহার মধু ও 

ঘুতের সহিত হোমের দুব্য আস্বাদন কন । 

১১। অগ্নি জন্ষিবধঙাত্র ততক্ষণণৎ যজ্তরনিপ্মীণ করিলেন। দেবতাঁদিগের 

অগ্রগীমী দৃতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিম্বরূপ হোত! মন্ত্র পাঠ কন, 

যজ্জোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, "শ্বাহা, মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য 
দেওয়] হয়, তাহ! দেব তার! ভক্ষণ ককন ! 

১১১ সুক্ত | 

ইন্দ্র দেবড] | অষ্টাদং খবি। 

১।  হেবিপ্রগণ ! মঘুষাদিগের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়। তদনু- 
কূপ স্ব পাঠকর। নতবর্্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দর্ধে আনয়ম কর| যাঁউক। 

কাঁরণ সেই বীর ইন্দ্রস্তব জানিতেপারিলে সুবকাঁরীদিগকে স্নেহ করেন । 

২। জলের আধার ঘিনি ধারণ করেন, ভিনি (অর্থ(ৎ ইন্দ্র) জাজ্জবল্য- 

মাম হইলেন। অপ্পবয়ক্ক গাভীর গর্ভজাত বূষ যেমন গাভীদিগের সহিত 
মিলিত হয়, তদ্রুপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হইলেন । বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত 

তিনি উদয় হইলেন। রৃহত বৃহৎ জলরাশি তিনি নৃষডি করিলেন। 

৩। ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে জানেন, তিনি জ্য়ন্পীল, তিনি 
সুর্বোর পথ নির্মাণ করিয়] দিয়াঞ্েন। অধিচলিত ইন্্র সেনাকে আবিভু্ত 

করিলেন। তান গাতীর ন্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন। তিনি 
টিরিস্থায়ী, তাহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না। 

৪$॥ অগ্গিরাঁর সন্তানেরা বখন স্ব করিলেন, তথম ইজ্জ নিজ মৃহিমাঁ- 

ঘরা প্রকাণ্ড সমুক্রের অর্থ:ৎ মেঘের কার্ধ্য সকল নট করিলেন । তিনি, 
প্রচুর পরিমাণ জল কফি করিলেন, তিনি সভাত্বরূপ ছ্যুলোকে বলধাঁরণ 
করিলেন। 

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আর পূ'থবী ও আঁকাঁশ এক দ্দিকে, অর্থ]ৎ তিলি 
একাকী হইয়! সমবেত এ উভয়েরঃতুশা। তিনি সকল সোঁমযাগের সংবাদ 

১৬১৪ 



৮ আষ্টক, ৮ অধ্যায় |] খথেদ মংছিত!। [১০ মণ্ডল, ১৬০ ছৃক্ত। 
*০----------*-৮ু-.5ল57ু)-225ল25888588888-ুু৮ু]ুু্ল্্ল্্্্্্চ্্ল্লল্দ্স 

৫। আমার শক্র জীবিত থাঁকে না, শত্রদিগকে আঁমি নধ করি, জয় 
করি, পরান্ত করি। যেমন অস্থির বুদ্ধি লেকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, 
তদ্রপ আমি অপর নারীগণের তেঃজ খণ্ডন করিত দির়াছি। 

৩। আমি এই সকদ দপতুীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি । 
সে কারণে আঁমি এই বীরের উপর এ্রতুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও 
প্রতৃত্ব করি। 

১৬০ হৃক্ত। 

ইন্দ্র দেবত।। পুবণ খবি। 

১) এই সোঁমরস তীব্র করিয়| প্রস্তুত কর! হইয়াছে, ইহ।র সঙ্গে 

আহারের সামগ্রী আঁছে, ইহ! পাঁন কর। তোমার রথবহনকাঁরী ছুই 

যোঁটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাঁড়িয়। দাঁও। হেইন্দ্র! যেন আর 

আর যজমঁন তোঁমাঁকে সন্ত করিতে ন। পরে । তোমারই নিমিত্ত এই 

সকল সোমিরদ প্রস্তুত হইয়াছে | 
২। যেপোমরস প্রস্তৃত হইয়াছে, তাঁছ! তোমারই জনা, যাহ! প্রস্তুত 

হইবে তাঁহাঁও তোমারই জন্য । এই সকল স্তব উচ্চারিত হইয়! তৌমাঁকে 
আহ্বান করিতেছে । হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই যজ্ঞ গ্রইণ কর। সকলি 

তুমি জাঁন, এই স্থাঁনেই সোম পাঁন কর। 
ও। বে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, শ্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে, 

ও দ্রেবতক্তিসহকাঁরে এই ইন্দ্রের অন্য সোম এত করে, ইন্দ্র তাহার গাঁতী- 
দ্রিগকে নট করেন না, অতি জুন্দর সুচাঁক মঙ্গল তাহার জন্য বিধাঁন 

করেন। 
৪। যে ধনবান্ বাক্তি ইহার জন্য সৌঁম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাঁধাঁকে 

প্রত্যক্ষরূপে নিজ ঘূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়! তাহার হস্ত ধারণ 

করেন। আর যাঁহার| পুণ্যকর্শের দ্বেষী, তিনি কাহারও প্রবর্তন ব্যতিরেকে 

উহাদিগকে বিনাশ করেন। 

৫। হেইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাঁতে আমর! তোমার 

আগমন প্রার্থনা করিতেছি । তোমার জন্য এই নুতন ও উৎ্কষ স্তব 
রচম। করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জাঁনিয়। ডাকিতেছি। 
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১৬১ সুক্ত। 

ইতর দেবতা যক্ষন নশন খষি। 

১। হেরাঁগী! এই যজ্ঞসাঁম্রী দ্বার! তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষা- 

রোগ হইতে, রাঁজ যক্ষমীরোগ হইতে মোচন করিয়খ দ্রিতেছি, তাহ! হইলে 

তোঁমাঁর জীবন রক্ষা! হইবে। যদি কোন পীপগ্রস্থ এই রোগীকে ধরিরা 

থকে, তাহ! হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন 

করিয়! দাঁও। 

২। যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়| থাকে, অথবা, যদি এ 

মরিয়াও গি্না থাকে, যদি একেবারে মৃতার নিকটেই গিয়া! থাঁকে; তথাপি 

আমি মৃত্যুদ্বেত। নির্খতির নিকট হইতে তাহাঁকে ফিরাইয়! আনি- 

তেছ্ি। আঁমি ইহাকে এরপ স্পর্শ করিয়াছি ঘে এ একশত বতনর জীবিত 

থাঁকিবে। 

৩1 আমি এইযে আনুতি দিলাঁম। ইস্থাঁর একশত চক্ষু একশত বৎ- 

সর পরমাঁয়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এত! দৃশ আহুতিদ্বার। আমি 

রোগীকে ফিরাইয়া! আমিয়াছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাঁপ হইতে ইহাঁকে 

পরিত্রাণ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন । 

৪। হেরোঁগী! একশত শরশকাঁল জীবিত থাঁক, সুখে সচ্ছন্দে এক 

শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাঁক 1 ইন্দ্র, অগ্নি" দবিত1 ও বৃহল্পতি 

হর্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়| ইহাকে একশত বৎসর পরমা ফু প্রদান ককন। 

| হে রোগী! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়। 

আ'নিয়'ছি। তুমি পুনর্বার নবীন হইয়া! আনিয়াছ। . তোমার সমস্ত অঙ্গ, 

সমস্ত চস্ষু, সমস্ত পরমায়ূ। আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১)। 

(১) এটা বঙ্ষমারোগ আরাম করিবাঁর মন্ত্রী এটী আধুনিক, তাহা। বল 
খাঁছুল্য। ৪ খক্ে প্রকাশ যে মনুষে)র পঁরমীরু একশত ৰতপর | 

সি 

১৬৭০ 



৮ আইঈক,৬ অধায |] খর্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল: ১১২ সৃক্ত । 

সপ টা পপ পাস পপ সিপস্পো্পপাপা পপি পস্পী পাশপাশি তীর 

রাখেন, তাঁপ নষ্ট করেন! তিনি সূর্যাদাঁর1 প্রকাণ্ড আঁকাঁশকে জজ্জিত 
করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন স্তত্তের দ্বার! আঁকশিকে 
উন্নত করিয় রাঁখিয়|ছেন । 

৩। হে ইন্দ্র! তুমি বত্রনিধমকাঁরী, বজ্জদ্বীর! বত্রকে বধ করিয়াছ, 
দেববিরোঁধী সেই বৃত্র যখন রৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন ছুর্ঘর্ষ তুমি বজদ্বারা 

তাহাঁর সকল মায়! নট করিলে । হে ধনশাঁলী! তংপরে তুমি বাহুবলে 
বলী হইলে । 

৭1 যখন উষাদেবীগণ হুর্ধ্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সুর্যের 
রশ্গুলি নাঁনা বর্ণের শোভ! ধারণ করিল। পরে যখন আঁকাঁশের 
নক্ষত্র দুর্টি হইল, তখন কেহই আর গমনকারী কুর্ধের কিছুই দেখিতে 
পাইল ন1। 

৮। ইন্জের অজ্ঞায় বে কল জল চলিত হইল, সেই সর্ব প্রথম জল- 
গুলি অতি দূরে গিয়াছিল, সেই জলদিগের অগ্রভাগই ব1 কোথায়? মস্তকই 

বাঁ কোথায়? হে জলগণ 1 তোমাদিগরের মধ্যস্থান, বা চরম সীম! কোথাঁয়?। 

৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র বন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে 
মোচন করিয়| দিলে। তখনই জ্লগুলি সব্ধত্র বেগে ধাবিত হইল । ইন্দ্র 

ইচ্ছা পূর্বাক যখন জল মোচন করিয়! দিলেন, তখন মেই পরি শুদ্ধ জল নকল 

আর স্থির থাকিতে পারিল না । 

১০1 জলগ্রণ যেন কাঁদাতুর হুইয়! একত্র মিলনপুর্ধক সমুদ্রে চিল, 

শত্রপু'রধৎদকারী এবং শক্রজঙ্গ্ররকাঁরী ইন্্র চিরকালই এই সকল জলের 
প্রভু হইয়া! মছেন। হেইন্দ্র! আমাদিগের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসাম্রী 

এবং চিরাত্যস্ত নান! এ্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন ককক। 
»_ ১২তম 

১১২ সু । 

ইন্দ্র দেবতী | নভঃ প্রভেদন ঝষি | 

১। হেইন্দ্র! সাম প্রস্তত হইয়াঁছে, যত ইচ্ছ| পান কর। প্রাতঃ- 

কালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তাহা সর্বাগ্রে তোমারই পান করিবার ঘোগ্য। 

হেবীর! শক্রনিধনের জন্য উৎদাঁহযুক্ত হও, শোক উচ্চারণপূর্বরক তোমার 

বীরত্ব বর্ণনা করিতেছি । 
১৬১৫ 
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২। ছেইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাঁও দ্রুত্তগাঁমী, মেই রখযোঁগে 
সৌঁমপাঁনের জন্য আগমন কর। যেসকল পৃকষজাতী ঘেউিকের সাহায্যে 
তুমি আনন্দ মনেগমন কর, তোঁদাঁর সেই হরিনাঁমক ঘোঁটকগুলি শীঘ্র 
ধাবিত হউক। 

৩। হেইজ্জ! হরিৎ্বর্ণ ওজ্ববল্যদ্বারা এবং সূর্য্য অপেক্ষা! উজ্জ্রলতর 
নান! শৌভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তৌঁমাঁকে 
ডাঁকিতেছি; আঁমাঁদের সংঙ্গে উপবেশনপুর্বক আমোঁদ কর। 

৪। সোঁমপাঁনে মন্ত হইলে তোমার যে মহিমা হয়, এই দ্যাবাপৃথিবী 
তাহ! সংধাঁরণ করিতে পারে ন। অতএব হে ইন্দ্র! ভোমার প্রেনাস্পদ 
ঘোঁটকগুলি যোজনা করিয়া! সুম্থাছু যজ্ঞসাগ্রী অভিমুখে 'যজমানের গৃহে 
আগমন কর। 

৫| ছেইজ্র! নিত্য নিত্য যাহার মোমপান করিয়! তুমি অতুল বল 
প্রকাশপুবর্নক শক্রহিংস! করিয়াছ, মেই যজমন তোমার উদ্দেশে বিস্তর 
স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আণোঁদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত কর! 
হইয়াছে । 

৬) হে শতযক্ঞকারী ইন্দ্র! এই সোঁমপাত্র তুমি চিরকাল পাইয়! 
থাক, ইহা! পাঁন কর। তাঁবু দেবতা যাঁহ। পাইতে অভিলাষ করেন, সেই 
মধুতুল্য এবং মত্ততাঁজনক দোঁমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। 

৭। হে ইন! বিস্তরলোকে অন্সংগ্রৃহপুর্বক তোমাঁকে নান স্থানে 

নিমন্ত্রণ করে। কিন্ত আমাদিগেয প্রস্তৃত কর! এই পোমগুলি তোমার সর্ধ- 

পেক্ষী মধুর হউক, এই গুলিতেই তোমার কচি উৎপন্ন হউক। 
৮। হেইন্র! পুর্্বকাঁলে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করিয়া- 

ছিলে, তাহা আমি বর্ণন! করিরাছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াঁছ, 
গ্লাভীকে স্তোতার পক্ষে অনাঁয়াসলভ্য করির| দিয়াই । 

৯। হে বছলোঁকের অধিপতি ! স্তবকর্তীনিগের মধ্যে উপবেশন কর, 
ক্রিয়াকুশ্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্বপেক্ষ বুদ্ধিমান কছে। কি 
নিকটে, কি দুরে, তোঁম। ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয়না । হে ধলণালী ! 
আমাদিগের খক্ সধূৃহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করিয়া দাঁও। 

১৬১৬ 
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১০ | হে ধনশালী! আমরা তোঁমাঁর নিকট যাচক, আমাদিগকে 
তেজন্বী কর। হে ধনের অধিপতি ! হে বন্ধু! আমর যে তোঁমাঁর বন্ধু আছি? 
আমাদিগের সংবাঁদ লও। হেয়ুদ্ধকাঁরী! তোঁমাঁর হ্ষমতাঁই হথার্থ। যে 
স্থানে ধনলাভের কোন সন্তাবন1 নাই, সেই স্থঁনেও আমাদিগকে ধনের 
ভাঁগী কর। 

১১৩ শক্ত] 

ইন্দ্রদেবতা। প্রভেদন খষি। 

১) আর আাঁর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাঁপৃথিবী মনোযোগী হইয়া 
ইন্ের বল রুক্ষ ককন। যখন তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার 
উপযুক্ত মহিম! প্রাপ্ত হইলেন, তখন লোঁমপানপুর্ধক নান কার্ধ্য সম্পাঁদল 
করিয় রদ্ধি গুপ্ত হইলেন। 

২। বিষণ মধুযুক্ত লতাঁথণ্ড অর্থাৎ সোঁমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বরক ইন্দ্রের 

সেই মহিমা! উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন । ধনশালী ইন্দ্র সহ্যাঁয়ী 
দ্রেবতাদিগের সহিত একত্র হইয়! রত্রকে নিধনপুক্ব ক সর্বশ্রষ্ঠ হইলেন। 

৩। হে উগ্রতেজ ইন্দ্র! যখন তুমি স্তবের বাঁসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ- 
পূর্বক দুদ্ধর্ষ বৃত্বের সহিত যুদ্ধ করিবাঁর জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত 

মকণুগণ তোমার মহিম৭ বাঁড়াইয়! দিলেন, নিজেও তাহার! রৃদ্ধি প্রাপ্ত হই- 

লেন। 
৪। ইজ্জর জন্মমাত্র শক্ত দমন করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি 

করিয়! আপনর পুকষকার বুদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন | তিনি বত্রকে 

ছেদন করিলেন, জলসমূহ মেঁচন করিয়| দিলেন,উত্তম উদ্যোগ করিয়] বিস্তীর্ণ 

্বর্থ লৌককে স্তন্তযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাঁখিলেন। 

৫। প্রকাণ্ড একাগ্ড শত্রসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন। 

বিশিষ্ট মহিমাঁঘার! দ্যাঁবাঁপৃথিবীকে বশীভুত করিলেন। যে বজ্জ দানশীল 

বকণ ও মিদ্রদেবের সুখের উত্পাঁদক হয়, তিনি দেই লৌ।হময় বজ্র চুর 
ভাবে ধারণ করিলেন। 

১৪১৭ 
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৩। ইন্দ্র নান] শব্দ করিতেছিলেন, শক্রদিগকে নিধন করিতে 

ছিলেন, তাঁহার বলবিক্রম ঘোঁষণ| করিবার জন্য জল সকল নির্গত হইল। 

ত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া! জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তীক্ষুতেজ! 

ইন্দ্র বলপুর্ৰক সেই ৰত্রকে ছেদন করিলেন । 

৭। ইন্দ্রও রৃত্র পরস্পর স্পদ্ধীপুর্বক প্রথমে নান! বীরত্ব করিতে 

লাগিলেন এবং মহাঁরোষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বৃত্র নিধন হইলে গা 

অন্ধকাঁর নষ্ট,হইল। ইন্ধের মহিম। এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোল্লেখ 

কালে সর্বাগ্রে ইহার নাম হয়। 

৮) হে ইন্দ্র! নৌমরস ও ভুবের দ্বার] তাবৎ দেবতা তোমার 

বলবিক্রমের সহবদ্ধন! করিলেন ॥ ইন্দ্র ছুদধীর্ষ বত্রকে বধ করিলেন, তাহাতে 

শীঘই লোকের অন্ন লাভ হইল। যেরূপ অমি শিখাদ্বার| দাঁহাবস্তর ভক্ষণ 

করেন, তদ্রপ জোঁকে দন্তদ্ধার! অন্ন চর্মন করিতে লাগিল । 

৯। হেস্তবকর্ভীগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কায করিয়াছেন, তাহ! 
উত্তম উত্তম নাঁন| বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, 
ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আস্থা যুক্ত চিত্তে দভাতি রাজার 
প্রার্থানাতে কর্ণপাঁত করিয়াছেন। 

১০ আমি শুব উচ্চারণ কাঁলে যাঁহাঁ অভিলাঁষ করিয়াছিলাম হে 
ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভৃত পারিমাণ সম্পর্তি এবং উত্তম উত্বম ঘোটক বিতরণ 

কর। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাঁণ লাভ করি । আমর! যে 

স্তব রচল1 করিতেছি, যত্বপূর্বক তাঁহ!তে মনোযোগ প্রদান কর । 

সা সপপসপপস 

১১৪ নুক্ত। 

বিশ্বদেব দেবত। | সধ খবি। 

১1 সূর্য আর অগ্নি, এই যে ছুই প্রতগড দেবতা! আছেন, তাঁহার! 

চতুর্র্ধিকে গমনপুর্বক ত্রিভূবনব্যাঁপী হইলেন । মাতরিশ্ব! তাহাঁদিগের প্রীতি 
লাঁভকরিলেন। যখন দেবতারা সাঁম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হইলেন, খন তাহার 
ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল হ্যা্টি করিলেন। 

১১১৮ 
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২। যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্তারা তিন নিঃখতির উপাঁসন! করে; 

পার যশম্বী অগ্নিরাঁ দেবতাঁদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বানের! 

 তীহাঁদিগের নিদাঁন অবগত আছেন, তাহারা পরম গুহাব্রতৈে অবস্থান 

করেন [ 

৩। এক যুবতী নাঁরী আছেন, তীহাঁর মন্তকে চাঁরি বেণী, তাঁহার 
মূর্তি নুন্দর ও শিপ, তিনি উত্রুষট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন । ঢুই পক্ষী 

ভাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতার! ভাগ প্রাপ্ত হয়েন(১)। 

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই জমনস্ত বিশ্বতৃবন 

অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্থার| তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, সে 
নিকটবর্তিনী মাঁতাঁকে লেহন করে, মাঁতাঁও তাহাঁকে লেহন করে(২)। 

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পগ্ডিতগণ তীহাঁকে কম্পলাপুর্ক 

অনেক প্রকার বর্ণন/করেন। তীহার। যজ্জের সমর নান! ছন্দ উচ্চারণ করেন, 

এবং দ্বাদশসংখ্যক সোম গ্াত্র সংস্থাপন করেন(৩)। 

৩। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন ১ এবং দ্বাদশ 

মোঁমপাত্র সংস্থাপন করেন; এই রূপে তাহার] বুদ্ধিপুর্ববক যজ্ঞাহষ্ঠান 

করিয়! খক্ ও সাঁম দ্বারা রথ চালাইয়| থাকেন | অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাঁদন 

করেন । 

৭। এই যজ্ঞের আঁরো চতুর্দশ মহিম! আছে; সাঁত জন বিদ্বানূ বাক্য- 

ছারা মেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন যজ্জের গথে উপস্থিত হইয়া দেবতার 

সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে? 

(১) অর্থাৎ হজ বেদিই সেই নাঁবী, চারি কান যত থাকাতে মি, হজ 

সামগ্রীই ভাল ভাল বস্ত্র; ছুই পক্ষী অর্থাৎ বজমাঁন ও পূরোহিত। সারণ। 

(২) অর্থাৎ পক্ষী এস্থানে প্রাণ বায়ু! সমুদ্র ব্রক্গাও। আরমাত] অর্থে বাক্য। 
প্রঁণ ন। থাকিলে বাক্য থাঁকে না। পায়ণ। 

(৩) অর্থাৎ পরমাত্বা। এক, তাহাকে নাঁন।রুপ কষ্পন কর1হয়। লায়ণ। 
ভিন ভিম দেবতার নাম এক আত্মা, ব। ঈশ্বরের ভিম তিম্ন নাম মাত্র এই কথাটা 

ধথ্েদে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তৃক্তে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ১ মণ্ডলের 
৯৬৪ ছুতের ৪৬ খক্ দেখ। যে কারণে সেই হৃক্তটাকে আমর। অপেঙ্গরূত আরুনিক 
বপিক্াঁছি, (তাহার শেষ ঝকের টীক1 দেখ), নেই লমন্ত কাঁরপ বশতঃ এই ছুজ্রটাও 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়। 

১৬১৪৯ 



১০ 

৮অষ্টক, ৬ অধ্যায়।] খগ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১১৫ হুক । 

শী পপিস্পিশশিস্পপশ পিপিপি শাীশীস্পীশটি শি শিট শশাশিশীশাাঁশিিিটি টিটি এ রি 
পাশাপাশি শ্ীশীশী লিটা শি হ র্ টি সস ০৮ 

৮। পর্চদশ সহত্র উকৃ্থ আছে; দ্যাঁবপৃথিবী যত বৃহৎ উকৃথও 
তত বৃহৎ । স্তোত্রের মহিমা! সহত্্র প্রকাৰ, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাঁক্যও 

তন্্রপ অমীম(8)। 

৯। কোন্ পণিত এরূপ আছেনঃ যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত 

আছেন ? কেই ৭1 মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন? কে এরূপ প্রধান পুকষ 

আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অফ্টম হইতে পারেন (৫)? কেই 

বা ইন্দ্রের চুই হরিৎ বর্ণ ঘে(টককে নিশ্চিত বুঝিয়াছে অথব! দেখিয়াছে? । 

১০) কৌন কেন ঘোঁটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিচরণ কয়ে ; 

কে্কু ঝরথের ধুরাতে যোজিত হুইয়াই থাঁকে । যখন সারথি রথের উপরে 

নংস্াপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দুর করিবার জন্য এ সকল ঘোঁটকদিগকে 

উপযুক্ত আহার দেওয়! হয় | 
শী শিশীাীশীশী শিট 

১০৫ সুপ্ত | 

অমি দেৰবত1 । উপস্তত খবি। 

১। এই নৰীন বাঁলকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আঁশ্চর্ধ্য প্রভাব, এ বালক 

দুগ্ধ পানের জন্য মাত! পিতাঁর নিকটে যাঁয় না| ইহাঁর পান করিবার জন্য 

স্তনচু্ধী নাই। অথচ এবাঁলক জন্থমিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুকতর 

দৌতাকার্্যের ভাঁর গ্রহণপূর্রবক তাহা নির্বাহ করিল । 

২) ঘিনি নানা কর্মমকাঁরী ও দাতা, সেই অগ্থিকে আধান করা হইলে, 
ইনি জ্যোতিরদয় দন্তদ্বার বলদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহু নামক উচ্চ পাত্রে 
ইহাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হইয়াছে । হৃষ্টপুফ বলবান রষ ষেমন ঘাস ভক্ষণ 

ক্ষরে, ইনি তদ্রুপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন । 

(8) “48 6] ৪৪ ৪১০০৮ 600 136. ৮৪ 20৫ 609৮ 10 609 01501081081 

৪6১০019 01 [001% 9দাত ৪18) ০৮1 ০1৫, ০৩ ৪118010, 01 079 (10) ৪৪ 

193 0890. ০009690, 179 00100109701 87808 ৪3 0070000660 17. (:698868 01 69 

889 ৪69 0010 50,409 ০ 10,628 7 004৮ 01009 ০:0৪ 19 153,826 3 0086 0? 076 

80119)168, 432,000৮--115 811167515912050 17549, 01, [] (1881), 0,119. 

(8) লাস জন পুরোহিতের উল্লেখ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক শ্ছানে পাওয়। 

ষায়। 

৯৬১২৩ 
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7টি িাাশীাশি্শাশিশিি্িশ্ল ্ল্য্্াুলুশীীপপসি 

৩।| সেই অগ্নিপক্ষীর ন্যাঁয় বক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল 
অন্ন দাতি!, শব্খসহুকাঁরে বনদাঁহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়! 

হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা রহ হইয়! আছেন, তাহার কাঁধ্য মহত, 
আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্ত বর্ণ করিয়| যাঁন। মেইঅগ্নিকে তোমরা 
স্তব কর। 

৪। হে জ্রারছিত অগি! যখন তুমি দাহ করিতে থাঁক, তখন বাঁযুগণ 
আলিয়া! তোমাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রপ অবিচলিত পুরোঁহিগতণ, 

' যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করিতে করিতে তোঁমাঁকে বেন করিয়! দণ্ডায়ম।ন হয়, 
তখন তুমি তিন মূর্তি ধারণ কর, বল প্রকাঁশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরে- 
হিতের1! যোঁদ্ধাদিগেব মত কোলাহল করিতে থাকে । 

£। সেই অগ্মিই ঘব্বাপেক্ষ। শব্দ করেন। যাহার! সশব্দে স্তব করে, 
তিনি তাহাঁদের বন্ধু । তিনি এভু, শক্র নিকটে পাইলে বিনাশ করেন। 
অগ্নি স্তবকাঁরীদিগকে রুপী ককন, বিদ্বানৃদিগকে রক্ষা! ককন। তীহাঁদিগকে 
এবহৎ আমাদিগকে আয় দিন। 

১। হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান ! অগির তুল্য অন্নবান কেহ নাই, 
তিনি বলবাঁল, সর্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সমর ধনুর্ধরাণপুর্ব্ক রক্ষার কনে । সেই 
জীঁতবেদ অগ্নিকে উৎসাহপুর্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাঁও এবং শীঘ্ব 
স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও । 

| বিদ্বান কার্ধ্যাঁধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেল যে, 
অগ্নি বনু এবং বলের পুত্রন্থরূপ । যাঁহাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধু ন্যায় 
তাহার! অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ 'করেন। তাহারা জ্যোতিশ্বয় গ্রহ 

নক্ষত্রাদির ন্যাঁ় নিজ তেজে মনুষ্যদ্িগকে পরাভব করেন 

৮। হে বলের পুত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তত, সিদ্ধিদ!তা 
আমার স্তববাঁক্য তোমাকে এই রূপ শুব করিতেছে । তোমাকে শ্তব করি, 
তোমাঁর কৃপাঁয় অতি দীর্ঘাত্ব হই এবং সন্তাঁন সন্ততি সম্পন্ন হই। 

৯ রা্টিহব্য নামক খধির পুত্র উপস্তৃতগণ তৌমাঁকে এই কথ বালিলেন। 
তাহাদিগকে এবং অুতৰকাঁরী বিদ্বানদিগকে রক্ষা কর। তীঁহার1 বট এই 

বাক্যে এবং নমে| নম: এই ধাঁক্যে স্তব করিয়| উঠিলেন। 

১৬২১ 
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১১১ আুক্ত 

ইন্দ্র দেবতা । অগ্নিধৃত খষি। 

১) হে বলবাঁনদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাঁভের জনা মোম 

পান কর? বত্রকে বধ করিবার জন্য সোমপীন কর। ধন ও অযনের জনা 

তোমাকে ডাঁক1 হইতেছে, পাঁন কর। মধু পাঁন কর; ভৃপ্তি লাভ করিয়। 
বৃষ্টি বর্ষণ কর। - 

২1 হেইন্ত্র! এই পোমপ্রস্তুতকরা হইয়াছে,ইহার সঙ্গে আহারীর 

দ্রব্য অশাছ, সোঁম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সাঁরভাঁগ পাঁন কর। কল্যাঁণদাঁন 
কর, মনে মনে আঁনন্দলাঁভ কর, ধন ও সৌভাগ)দানের জন্য উন্ম খ হও | 

৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোঁম তৌমাঁকে মত্ত ককক; পৃথিবীস্থ মনুষা- 
দিগের মধ্যে যাহ! প্রস্তুত হয়, তাহাঁও মত্ত ককক। যাহ] দ্বার! ধনদাঁন কর, 

সেই সোম মত্ত ককক। যাঁছ] দ্বার! শক্রনাশ কর, $তাহা মত্ত ককক। 

৪1 ইন্দ্র ইহলোঁক ও পরলোঁক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিশি সর্বত্রগাঁমী, 

তিনি র্টিবর্ষণকারী। আমরা সৌমন্বরূপ আঁছাঁনীয় দ্রব্য চতুর্দিকে মেচন 
করিয়াছি, দুই ঘোঁটকের দ্বার! তিনি ভাহার নিকটে গমন কৰন। হে শত্রু 

নিধনকারী ! মধুতুল্য সোম গোঁচরণের উপর আবর্জিত (ঢালা) হইয়াছে, 
পরিপূর্ণ রাঁখ! হইয়াঁছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপুর্ব্বক যজ্ছ্ের শক্রুদিগকে 
বিনাশ কর। 

৫| সুভীক্ষ অস্ত্রনকল প্রদর্শনপুরব্বক রাক্ষনদিগকে ভূমিশাঁয়ী কর, 

তুমি ভীমমুর্তি, তোমাকে বলকর ও উৎদাঁছকর এই ঘোঁম দিতেছি । শত্র- 
দিগের অভিমুখীন ছুইয়! কোলাহলমর যুদ্ধমধ্যে তাহাঁদিগকে ছেদন কর। 

৩। হে প্রতুইজ্্র! অন্ন বিস্তার কর, শক্রদিগের প্রতি আপনার 
অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদিগের এতি অনুকূপ হইয়! বৃদ্ধি 
লাভ কর। শক্রুদিগের নিকট পরাঁভব প্রাপ্ত ন| হইয়। নিজ বলের দ্বার! 

শরীরকে বদ্ধিযুক্ত কর | 

৭1 হেখনশালী! এই যজ্ঞসামগ্রী তে।মাঁকে উপঢেধকন দিলাম । ছে 
সআট ! কুপিত না হইয়! গ্রহণ কর। হে নী ইন্দ্র! তোমার জন্য 
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৮ অইক,৬ অধ্যায়।] খণ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১৭ ভুক্ত | ৯৯২৪১৪৪৪০৪৩ ২১১৩৬১১৬৪২০ 
সৌম প্রস্তুত হইয়া, তোমার জন্য আঁহাঁর পাঁক করা হইয়াছে, এই সমস্ত 
দ্রব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পাঁন ভোজন কর । 

৮। হেইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞসাঁমগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে, 
আহারের যে দ্রব্য পাঁক কর! হইয়াছে, তাঁহণ এবং সোঁম, উভষ্ভই ভোজন 
কর। অন্ন লইয়া তোঁম!কে অভারার্৫থ নিমন্তরা করিতেছি । যজমাঁনের মনে 
বাসনাগুলি নফল হউক । 

৯| ইক্র ও অগ্নির প্রতি স্ুরচিত শব প্রেরণ করিতেছি । অ্তব- 
মন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলাম। দেবতারা পুরোছিত- 
দিগের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছেন, তাহারা আনাদিগের শক্ত উদ্মুলন- 
পূর্বক আঁমীদিগেকে ধন দাঁন করিতেছেন । 

১১৭ সুক্ত। 

'ঈদান দেবত1। ভিক্ষু ঝর্ষে১)। 

১। দেবতারা ষে ক্ষুধার স্যষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধ] প্রাথনাশিনী। 
আহার করিলেও মৃত্যুর শ্কিট অব্যাহতি নাই। কিন্ত দাঁতার ধন হস হয় 
না। অদ্রাতাকে কেহই সুখী করে না। 

২| যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যান রব করিতে করিতে উপস্থিত 
হয় এবং অন্ন ভিক্ষ! করে, তখন যে অন্নব!ন্ হইয়াঁও হ্বদয় কঠিন করি! 
রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না। 

৩। কোঁন কৃশ ব্যক্তি অন্নলৌভে আঁনিয়| ভিক্ষা! করিলে, যিনি অন্ন 

দন করেন, তিনি ভোজ, অর্থাৎ দাত । তাঁহার নম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, 

শক্রগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন । 

৪। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আঁদেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়। 

তাকে অন্ন দান ন| করে, সে ব্ধুই নয়। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়! 
যাত্বয়াই উচিত। তাহার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কৌন 

ধনাঢ্য দ্াতাঁব্যক্তির নিকট গমন করা । 

(১) এই হৃক্তটী দান নন্বন্ধে। ইহীতে কতকগুনি ঝঁক্ বড় হদয়গ্রাছই। 
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৮ অইক) ৬ অধ্যায়)" গথ্বেদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ১১৮ ছৃত্। 
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৫1 যাঁচককে অবশ্য ধন দাঁন করিবে । সেই দ।ভাব্যক্তি অতি দীর্ঘ 
পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্ধাধোতাবে ঘুর্ণিত হয়, তদ্রপ ধন 
কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থবহ 
এক গ্কাঁনে চিরকাল থাকে না। 

৬। যাহার মন উদর লহে, তাঁহার মিথ্যা! ভৌজন করা । বলিতে কি, 
তাঁছার ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ । মে দেনঙাঁকেও দেয় ন1, বন্ধুকেও দেয় 
ন1। যে কেবল নিজে ভোঁঙন করে, তাহার কেবল পাঁপই ভোঁঞ্জন করা হয়। 

৭। লাঙ্গল কৃষিকাঁধ্য করির! অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন 
করিয়া আপনার ক্রিয়ার! শস্য উত্পাদন করে। পুরেহিত যদি 
বিদ্বান হয়, তবে সে মুর্খ অপেক্ষা শ্রেন্ঠ। তদ্রুপ দাঁতীব্যক্তি অদাঁতাঁর 
উপরিবত্তাঁ। 

৮। যাহার এক অংশমাত্র সম্পপ্ধি থাঁক, সে দুই অংশ সম্পত্বির 

অধিকারীকে উপাঁস ন! করে, যাঁহাঁর ছুই অংশ আছে, সে তিন অংশ 
বিশিষটের পশ্চাদবত্বাঁ হয় । চতুরংশবন্ আবাধি উহাদিগের উপরে স্থাঁন 
গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র পশ্চাদভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে! অপ্প ধনী 

অধিক ধলার উপাসন! করে। 

৯1 আঁমাদিগের ছুইহস্ত পরুম্পর সমানাঁকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা 
সমান নহে। দুী গাভী একমাতাঁর উরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান ছু 

দেয় ন| | হুই ব্যক্তি যমক ভ্রাতা হইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান 
হয় ন1|. ঢুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমন দ।তা হয় না। 

পাস শিপ 

১১৮ আত | 

রখক্ষঘবধকারী অগ্নি দেবতখ। উরক্ষয় খবি | 

১। হে পবিত্র ব্রতধাঁরী অগ্নি ! মনুষ্য দিগের মধ্যে তুমি আঁপন স্থানে 
দীপ্তিষান হও । শত্রুকে বধ কর। 

২) ক্রুচ্ নামক যঙ্ঞগাত্র তোঁমাঁর এতি উত্তোলন কর] হইয়াছে, 
তৌঁমীকে উত্তম আঁহৃতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি কচি- 
বিশিষ্ট হও। 
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৮ অষ্টক,৬ অধ্যাঁয়।] খর্থেদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ১১৯ ছৃজ্ত 

৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে / তিনি বাক্যঘাঁরা স্ব করিবার 
যোৌগ্য। তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাহাকে ক্রচ 
বার! ঘুতাক্ত কর! হইতেছে | 

৪( অগ্নিতে আছতি দ্র! হইল, তীহাঁর দেহ ঘতময় হইল, তিনি 
দীপ্যমান ও মুনস্বদ্ধ আলোকযুক্ত হইলেন, তিনি ঘতাঁক হইলেন । 

0) হে অগ্নি! তুমি দে'তার্দিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, 
শ্ুব করিলে, তুমি প্রজ্লিত হও। এতাঁদুশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান 
'করিতেছে। 

৬। হে মরণধন্্মশীল মনধ্শণ ! সেই অগ্মি অমর, দুদ্ধর্ধ এবং গৃহের 
্াঁমী। সৃতদ্বারা তাহার পুজ| কর। 

৭। হেঅগ্নি! দুগ্ধ তেজের দ্বারা তুমি রাঁক্ষদকে দ্ধ কর । যঙ্জের 

রম্*কন্বরূপ হইয়! দীপ্তি ধারণ কর । 

৮। হেঅগ্নি! তে।মার স্বভাবনসিদ্ধি তেজঃ প্রয়োগ করির! রাক্ষপী- 

দ্িগকে দদ্ধ কর। তোমার ঘে মকল প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতি- 
পুর্ববক দীপ্তি ধারণ কর। 

৯] মনুষ্য জাতির মধ্যে তোঁমাঁর তুল্য বন্দকর্তী কেহ নাই) তোমার 

নিবাঁসস্থান অতি চমংকাঁর) তুমি হুব্য বহন কর, এতাদৃশ তোমাকে স্তব 
সহকারে গ্রজ্জ্বলিত কর] ভইয়াছে। 

১১৯ মুক্ত । 

লবরূপী ইন্দ্র দেবত। ! তিনিই খষি। 

১। আঁমাঁর মাঁনসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি অনেক বাঁর 

সোনম পান করিয়াছি। 

২। যেমন বাযু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, তদ্জরগ সোমরস আমা” 

কর্তৃক গীত হুইয়! আমাকে উন্নমিত করিয়াছে । আমি আনেক বার, ইতাাদি। 

৩।' যেরূপ শীঘগাঁমী ঘোঁটকেরা রুথকে উন্নমিত করিয়া রাখে, ত্র 

মোমরসগুলি আমাকতৃক পাত হইয়া আম!কে উন্নমিত করিয়। রাখিয়াছে। 

আমি অনেক বার ইত্যাদি। 
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৮ অষ্টক,৬ অধ্যায় |] খর্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১৯ স্থৃক্ত। 
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৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যাপন, তদ্রপ স্তব আমার 

দিকে আসাতছে | আমি অনেক বাঁর, ইত্যাঁদি। 

৫। যেরূপ তষ্টা (ছুতাঁর) রথের উপরিভাগ নির্মীণ করে, তদ্রপ 
আঁমি মনে মলে শ্তব রচন| করিয়াছি, অর্থাৎ ভ্তোভাঁর মনে উদর 

করিয়াদি ! আমি অনেক বার, ইত্যাদি | 

৩। পঞ্চজনপদের যে মন্ষ্য আছে, তাহারা! কেহ কখন আমার 

দুর্টি অতিক্রম করিতে পাঁরে ন| | আঁমি অনেক বার, ইত্যদি | 

৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পাঁর্থেরও সমান 
হইবেক ন1| আমি অনেক বাঁর, ইত্যাদি । 

৮। জামার মহিমা ন্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম 
করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি | 

৯। আমার এরূপ ক্ষমতা ষে, যে ষদি বল, তবে এই পথিবীকে একস্থ'ন 
হইতে অনা স্থানে সরাইয়! রাখিতে পাঁরি | আঁঙি অনেক বাঁর, ইত্যাদি | 

১০ | এই পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করিতে পরি । যেস্ছান বল সেম্থান 
ধন করিতে পারি । আমি অনেক বার, ইত্যাদি | 

১১1 আমার এক পাঁশ্বদেশ আকাঁশে আছে, আঁর এক পাশ্বদেশ 

নীের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়ান্ধি | আমি অনেক বাঁর, ইত্যাদি | 

১২1 আাঁমি মহতেরও মহত, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি। আমি 
অমেকবার ইত্যাদি । 

১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতীদিগের নিকট হব্য বহন করি, 
এবং ক্বয়ং হব্য এঁহণপূর্ব্বক চলিরা যাই | আমি অনেক বার, ইত্যাঁদি। 



৮ অষ্টক,৭ অধ্যায়। ] গ্র্থেদ সংহিত]। [ ১০ মণ্ডল, ১২০ হৃত্ঃ! 

স্টিল তত টি টিসহাতি শি ্ ছু ৩৩১ 
"7777 হশ্টিশিটি টি হি টিটি টু শিস শী 

সপ্তম অধ্যায়। 

১২০ স্মুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত]| বৃহদ্দিৰ খাবি | 

১। যাহ! হইতে জ্যোতির্দয় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা 

জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ উহার পুর্রে কেহ ছিল ন1। তিনি 

জন্মিবাঁমাত্র তৎক্ষণখৎ শত্রু ঘন করেন | তাবৎ দেব 51 তাহাকে অভি- 

ননন বরে। ৰা 

২। দেই অতি তেজস্বী শক্রনিধনক।রী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া 
দাঁসভাতির হৃদয় ভয়ঞসঞ্চার করিয়া দ্েন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভৃতকে 

তুমি সোম প্রানের আনন্দে নুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তখন 
তাহার! তোমাকে স্ব করে| 

৩। দেবতাঁদিগের তৃপ্তি সম্পাঁদনকাঁরী যমনগণ যখন এক হইতে 

ছুই হয়, (অর্থাৎ দাঁরপরিগ্রহ করে), পরে যখন তিনি হয়, (অর্থাৎ সন্তান 

উত্পাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যগ্জ কার্ধ্য সমাপন করে 
অর্থাৎ তুমি নহিন্বে য হয় ন1 | যাহ! সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদ- 

পেক্া আরে! সুস্থাছু বস্ত্র তুমি মিলন করিয়! দাও । এই চমৎকার যে মধু 

আছে, তাঁহার মহিত আরে! মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর 
আরে! সৌভাগ্য বিধাঁন কর)। 

৪। সোম পাঁনপুর্ধক মত্ত হইয়! তুমি যখন ধন জয় কর, তখন 

স্তোতাঁণও সেই সঙ্গে সৌঁমপানমদে মন্ত্র হয়। হে ছুদ্ধর্য! অটল তেজ 

এদর্শম কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসের| তোমাকে থেন পরাঁভব করিতে ন 

পাঁরে। 

৫1 হেইন্দ্র! তোমার সহায়ত] পাঁইয়। আমর যুদ্ধে বিলক্ষণ শক্র 

নিপাঁত করি) আমরা যেন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রর সাক্ষাৎ পাই, 
৯৬২৭ 



৮ আষ্টক, ৭ অধায়। ] খর্েদ সংহিত|। [ ১০ মণ্ডল, ১২১ হুক্ত | 
পা পাশাপাশি পশিশেস্ীপী শপ পপি 

স্তববাঁক্য উচ্চাঁরণপুর্ববক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি। 

বেদবাঁকা দ্বার! তৌমাঁর তেজঃ তীক্ষ করিয়। দিতেছি। 

৩। সেই ইজ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগা, যাহার মূর্তি নানা, 

যাহার দীপ্তি চমত্কার, ধহার তুল্য প্রতু নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ 
আত্বীয়। ভিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদ্রানদবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর গ্রতি- 
ঘন্বীকে পরাঁভব করেন। 

৭) হেইন্দ্র! তুমি যেগৃহে আপনার আশ্রয় দান করিয়া, তথায় 

পর্থিব ও দিব্য ই প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন কররয়াছ। সন্ভৃতের . 

নিশ্মাণাঁকরিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে 
মুন্থির কর। সেই উপলক্ষে নান! কায তোঁদাকে করিতে হয় | 

৮] খবিশ্রেঠ রহন্দিব স্বর্গ লাভের অভিনাষী হইষ1 ইন্দ্রের উদ্দেশে 

এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশাঁলী ইন্দ্র বৃহৎ 

পর্বতকে অপসারিত করেন এব শত্রর অশেষ দ্বানু উদ্ঘাটন করেন। 

৯। অথর্ধবাঁর সন্তান মহামতি বৃহদ্িৰ ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া! আপনার 

স্তব পাঁঠ করিলেন । পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবহ 

এন্দ্রার! প্রজ! লোকের কল্যাণ বদ্ধন করিতেছে। 

পিপিপি সস 

১২১ সুক্ত। 

“ক” এই নখমধারী প্রজাপতি দেবতা । হিরিণ্যগর্ভ ধষি(১)। 

১। জর্বব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন । তিনি জাত 

মাত্রই র্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও 

১) এই “ক" অক্ষরটী প্রকৃত পক্ষে প্রজাপতির নাম নহে। কোন্ দেবকে টি 
রি টি করিতে হইবে, তাখ্াই খথেদের খযি জিজ।সা করিযছেন এৰং যতদুর 
পশুরিয়াছেন তার উত্তর দিতে চেষ্ট1 করিয়ীছেন | খধেদের অনেক পরের সময়ের 
উপামকগণ এই “ক” অক্ষরটীকেই দেব বলিয়। গ্রহণ করিয়ীছেন। খথেদের অনেক 
লরল বাক্যের এইব্রপ বিকৃত অর্থ করিয়! বেদের ব্রাক্ষণ, প্রভৃতি পুত্তকগুলি পূর্ণ করা 
হইয়ীছে । (১০6 7১:91800 6০ 18 21 011075 9010190 0 08০ 7810 752৫ :52776/4 

1856), ₹০]. ]া], 081৮ ৬17.) এই ১২১ স্বক্তটীতে প্রজাপতি ব। হ্িরণ্যগর্ভ নঁমে 

এক ন্য্িকর্তীর অনুভব প্রকীশিত হইতেছে। এ স্থুকটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 

৯৬২৮ 



৮ অই্টক, ৭ অধযায়। ] গর্থেদ সংহিতা । । (১০ মণ্ডল, ১২১ ভুত | 
স্পা স্পট সি শ্প্টা ইতি হিতীটীটা ২. ২৩ শি শি এ ৯ 

_শশিতা্িোশিিটিটি হাতা শো শেপ শশী শীশীশিশীীঁশীট 

শা শলল্ 

আকাশকে স্বগ্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্তদ্াঁর1 পূজা 
করিব ?। 

২। যিনি জীবাত্য! দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, ধহাঁর আঁজ্ব| সকল দেব- 
তাঁরা মান্য করে| ধাহার ছার! অমৃতন্বরূপ, মৃত্যু যর বশতাপন্ন। 
কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বার! পুজ1 করিব ?। 

৩। ঘিনি নিজ মহিমাদাঁর! যাবতীয় দর্শনেক্িয়সম্পন্ন গতিশক্তি- 
ন্ত জীবদিগের অব্বতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্প- 
দের প্রভৃ। কোঁন দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজ] করিব?। 

৪| বাহার মহিমাদ্বার! এই সকল হিমাচ্ছন্র পর্বত উৎপন্ন হই- 
যাঁছে(২), সাগর ধর যাঁহাঁরই স্যরি বলির উল্লিখিত হয়, এই 
সকল দ্রিকবিদ্িক ধাহার বাহুম্বপ। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজ। 

করিব £। 

৫| এই সমুন্নত আঁকাঁশ ও এই পৃথিবীকে ধিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে 

সপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোৌক ও নাগলোক্কে(৩) স্তস্তিত করিয়া 

রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোঁক পরিমাণ করিয়াছেন । কোন্ দেবকে হব/" 

ছার পুজা করিব? | 

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাহাকর্তৃক স্তন্তিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, 
এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাঁবাঁপৃথিবী ধাহাকে ম.ন মনে মহিমান্বিত বলিয়| 

বুঝিতে পারিল, ধাহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুদ্ত হরেন। 

কোন্ দেবকে হব্যদার| পুজা করিব ?। 

৭। ভুরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আঁচ্ছন করিয়াছিল, তাহার 

গর্ভ ধাঁরণপুর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল তাহ! হইতে, দেবতাদিগের এক 

মাত্র প্রাণন্থূপ যিনি, তিনি আবিভ তি হুইলেন। কোন্ দেবকে হ্ব্যদ্ার। 

পুজা করিব 2। 

(২) মূলে “ হিমবস্তঃ” আছে 1--“9০০অয 1100168105---1142 28417 

(৩) মুলে “স্ব” এবং নখ” এই শব আছে। “109 00:0081) 1020 

059 1598797) চ8৪ 956901)9))9১--08]) 6109 1)18798 1098790, 11৫2 1191667. 
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৮ জষ্টক, ৭অধ্যায়। ] খ্গ্ধদ সংাঁহতা। [ ১* মণ্ডল, ১২২ ছৃজ্। 

২ াতিশিশি শীশীঁীীশিশিশাশি ৯ টি - সপ ২০০ ০১ ১8১ কি শা: শট িশশিশোশোশিিীশপীশিপী সস সপ: 
০ 2 শি শশী গে লেস শপীপ্পীসিীপেশেসসীশি 

৮) যখন জলগণ বল ধারণ ু রবক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি 

নিজ মহিমাঁদ্ীর! সেই জলের উপরে সর্বভাঁগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, 

যিনি দেবত!টিদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা! হইলেন | কোন্ দেবকে হব্য- 
দ্বারা পুজা করিব ?। 

৯| যিনি পৃথিবীর জন্মপাঁতা, ধাহাঁর ধাঁরণক্ষমত1 যথার্থ, অর্থাৎ 

অপ্রতিহত, যিনি আকাঁশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবদ্ধনকাঁরী ভরি 

পরিমাণ জল স্যার করিয়াছেন তিনি যেন আমাদিগকে হিৎস1 ন1 করেন। 

কোন্ দেবকে হব্যদ্বার1 পুজ! করিব ?। 

১০। হে প্রজাপতি ! তুমি ব্যতীত অন্য আঁর কেহ এই সমস্ত উত্পন্ন 
বন্তকে আয়ত্ত করিয়! রাখিতে পারে নাই । যে কাঁমনাতে আমর তোমার 

হোঁম করিতেছি, তাঁহ! যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমর যেন ধনের অধ্ি- 

গতি হই। 
শশা শাট ৮ শশী 

০২২ সৃক্ত। 

অগ্নি দেবত1। চিত্রমহ। খষি] 

১। অগ্নির বিচিত্র তেঃজ, তিনি স্ুর্য্ের তুল্য, রমণীয়, সুখকর এবং 

প্রেমাম্পদ অতিথির ন্যায়। তাহাকে স্ব করি। যাহার] দুপ্ধদ্থারা 

সৎসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবাঁরণ করে, তিনি দেই গাঁভী ও উৎকৃষ্ট 

বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বাঁঙ্সী। 

২। হেঅগ্রি! তুমি সন্ত হইয়া! আমাঁর স্তবের প্রতি কচিযুন্ত হও, 
হে উতকৃটকর্ম্নকারী ! তুমি যাহ] জাঁনিবাঁর আছে, সকলি জান। তুমি ঘ্বতা- 
ইতি প্রাপ্ত হুইয়| স্তোতাকে গান করিতে কহ, তোঁমীর কার্য দেখিয়! 

পশ্চাৎ অন্যান্য দেবত1 নিজ নিজ কাঁধ্য সম্পাদন করেম । 

৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি করিয়! উত্তম 

কর্মকারী দাতাব/ক্িকে দাঁন কর এবত পুজ! গ্রহণ কর। যে তোঁম|কে 
যদ্কাষ্ঠ দ্বারা সবদ্ধন! করে, তাহার নিকটে উৎধৃন্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও 
সম্তা্সস্ততি উপঢৌকন লইয়! যাঁও। 

১৬৩০ 



৮ অক, ৭ অধ্াঁয়।] খথেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ১২৩ সুত্র | 
টি 7২ -২-----্ল্ল্ল্ল্্শ্্চ্্্টট্ঁ 

৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নত অশ্ের স্বামী অগ্নিকে স্তব করি- 
তেছে; সেই অগ্নি যজ্ছের ধজাম্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি যৃতাঁনুতি 

প্রাপ্ত হইয়! কামন! শ্রবগপুর্ষক অভিলধিত ফল বর্ষণ করেন এবং দ্রাতা- 
ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন। 

| হে অগ্নি! তুমি সর্কশ্রেঠ অগ্রগণ্য দৃত। অমরত্ব লাভের জন্য 
তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আনন্দকর। দাঁতাঁর গৃহে মকণ্গণ তোমাকে 
সুশোভিত করে। ভূগুসন্তানের!| স্তবের দ্বার তোমার ৪জ্জল্য বদ্ধন করিল। 

৩। হেঅগ্নি! তোমার কর্ম চমৎকার | যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত 
হয়? তাহার জন্য তুমি যজ্ঞম্বরূপ প্রচুর দুপ্ধদায়িনী বিশ্বপ1লনকারিণী গাভী 

হইতে যঙ্ঞফল দোহন করিয়| দাও 1 তুিযৃতাঁছতি প্রাপ্ত হইয়! তিন স্থান 

আঁলো'কময় কর) তুমি যজ্ঞগৃ্ধের সর্বত্র আছ, সর্ধত্র গমন কর, সংকর্মাকারীর 

যে আবরণ, তাহ! তোমাতে দৃষ্ট হয়। 

৭| উবা! জাগরিত *হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই দৃতম্বরূপ গ্রহণ 
করিয়! যজ্ঞ করে | হে অগ্নি! দেবতাঁরাও ভৌমাকেই যঞ্ছে ঘবৃতদ্র! প্রণীপ্ত 
করিয়! পুজা করিবার জন্য সংবদ্ধন| বরেন। 

৮। হে অগ্নি! সন্তানের] যজ্ঞ উপলক্ষে অহ্থঞাঁন আরন্ত করিয়] অন্- 
সম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিল) যজমালদ্রিগের গৃহে প্রচুর 
পরিমাণ ধন সংস্থাগন কর, তোমরা স্বম্তি বচলদার1 আমাদিগকে সর্বদা 
রক্ষ। কর। 

১২৩ স্থক্ত। 

বেন দেবতা । বেন খষি। 

৯। বেন নামে যে দেবতা তিনি(১) জ্যোঁতিংদ্বার! পরিবেন্টি৬, তিনি 
জল নির্মীণকারী আঁকাশমধ্যে সুষ্যকিরণের সন্তানস্বরপ জলদিগকে 

পৃথিবীতে প্রেরণ করেন । যখন সুর্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন 
বুদ্ধিমান স্তবকাঁরীগণ সেই বেন দেবকে বালকের ন্যাঁয় নান মিউ বনে 
সন্ত করেম। 

(১) হষ্টিদাত। আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে এই স্ুক্তে উপাঁসন]1. কর! 
হইতেছে | 



৮ অইক,৭ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিভ। [১০ মণল, ১২৩ তৃক্ত | 

2 পতি ৫৮২৯ শা পি ও শন্পাশ্পীীশী 
পু সে সীল চা শ্ তে হ টি সত - 2 ৮ ৮ সনি ডিএ রর 

২। বেনদেব আঁকাঁশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতে" 

ছেন, এই কাঁরণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমুন্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দ্ষ্ট হইল, 

জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাং আকাশ, তথায় তিনি দীপ্তি পাঁন। তাহার 

পারিষদের] সর্বসাধারণ উৎপত্বিস্থান আঁকাঁশকে শ্রতিধ্নিত করিল। 

৩। জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবত্তঁ, অর্থাৎ আকাশে থাকে; 

তাহারা বসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা ; তাঁহার! একস্থানবর্তী 

বেনের দিকে শব্দ করিতে লাঁগিল। জলের উন্নত উত্পত্তিস্থানে, অর্থাৎ 

আকাশে মধু তুল্য রঁফিবাঁরির শব্দ উদয় হইয়! বেনকে সংবর্থন! করিতেছে। 

৪1 বুদ্ধিমান স্তব কাঁরীগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ 

শ্রবণ করিল, তাহাতে তাঙ্াঁর! বুদ্ধিপূর্বক তাঁহার রূপ কণ্পন! করিল। 

ভাহার! বেনকে যজ্ঞদনপর্দাক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল । সেই 

ণন্বর্বরূপী বেন জলের প্রভু । 

(1 বিদ্ুৎ যেন একী তস্পরা, বেন যেন তাহাঁর উপপতি, তিনি যেন 

বেনকে দেখিয়! ঈষৎ হাস্যপূর্বধক আলিঙ্গন করিতেছেন। বেন তাঁহার 

প্রেমাম্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকাঁমন! পুর্ণ করতঃ মুবর্ণময় পক্ষে 

উপবেশন, বা! শয়ন করিলেন। 

৩৬। ছে বেন! তুমি স্বর্গে উজ্জীন একটী পক্ষী ন্যাঁর, তোমার ছুই 

পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোঁক শালনকারী বকণের দত, তুমি জগতের ভরণ- 

পোণকারী পক্ষী তুল্য। এতীদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে 

মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে । 

ন। সেই খন্বর্বরূপী বেন ন্বর্ণের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাঁবে দণ্ডায়- 

মান হইলেম। তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিরা আছেন? 

তিনি অঁপনার অভি সুন্দর মূর্তি আচ্ছাদন করিয়ছেন। এই রূপে অন্তর্থিত 

হইয়1 (তনি অভিন্ধিত রৃ্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন । 

৮) বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্্ম সাধন কালে গৃধের তুল্য দুর" 

বিস্তারি চক্ুদবীর! দৃর্টি করিতে করিতে আকাঁশন্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন 

করেন। তিনি শুত্রবর্ণ আলোকের দ্বার দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান 

ইয়া! তিনি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্ববলে।ক 

বাষ্থিত জলের স্র্টি করেন। 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়] খণ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১২৪ সুজ । 
রঃ নি ক িপসেশীপিপাপনপপী শশী শীল 

১২৪ স্ৃত্ত। 

অগ্নি, প্রভৃতি দেবত1| তীাহারাই খষি। 

১। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ, ধাহার খত্বিকূ, যজমাঁন, 
প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থৎ অধ্যক্ষ আছেন, ধীঁহ|র অনুষ্ঠান তিন 

পরকারে হইয়া! থাকে, বাহার সাঁতজন আনুষঠীনকর্তী আছেন, মেই যজ্ের 

দ্রিকে' তুমি আগমন কর। তুমিই আমাঁদিগের হবিরবহনকারী ও অগ্রগ।মী 

দৃতন্বরূপ। তুমি চির কালই গাঁড় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করিয়! থকে। 

২। (অগ্নির উক্কি)--দেবতার আঁমাকে প্রার্থন) করেন, সেই নিমিত্ব 

আঁমি দীস্তিহীন অদর্শনের অবস্থ| হইতে দীপ্তিশাঁলী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! চতুদ্দিক 

নিরীক্ষণ করত; অমব্রত্ব লীভ করি। যখন যজ্ নিরপাদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন 

আঁমি অদর্শন হইয়া যজ্কে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ুত্ব- 

এয়ুক্ত নিজ উৎপতিষ্থান্ঠ অরণির মধ্যেই গমন করি। 

৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ শছে, অর্থ আকাশ, 

তথাকাঁর যিনি অতিথি, অর্থাৎ সৃষ্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 

অর্থ[ৎ তাঁছাঁর বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে নানা যজ্ঞের অন্ু- 

ঠন করিয়! থাকি । অসুর দেবগণ পিতাঁন্বরূপ, তীহাঁপিগের সুখোঁদেশে 

আমি স্তব উদ্চারণ করিয়া থাঁকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে 

আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি। 

৪। এই যঞ্জস্থানে আমি অনেক বতসর ক্ষেপন করিয়াছি । তথায় 

ইজ্দরকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি, অর্থাৎ অরণি হঈতে 

নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অপি ও সোঁম ও বকণের পতন হইল, 

ওজয বিপর্যস্ত হইল, তখন আম আলিয়া রক্ষা! করি। 

(| আমি আঁসিলে মেই অনুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল | হে বৰণ! 

তমিও আঁমাঁকে প্রীর্থনাকর | অতএব হে প্রভু: সত্য হইতে গিখ্যাঁকে পৃথক 

করিয়! আমার রাজত্বের আধিপতা গ্রছণ কর। ৃ 

৬। (অগ্নির ব| বকণের উপ্চি) _হে মো! এই দেখ ন্বর্গ। ইহা অতি 

মুন্দর ছিল। এই দেখ আলোঁক। এই বিস্তী্ আঁকাঁশ। ছে সোম! তুমি 
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৮ অই্টক, ৭ অধ্যা।] খবেদ সংছ্িত1। [ ১০ মণ্ডল, ১২৫ চৃক্ত। 

নির্ণত হও, বৃত্রকে বধ করা যাঁউিক+ তুমি নিজে হোঁমের দ্রব্য, অন্যান্য 
ছোঁমের দ্রবাারা তোমাকে পূজ। করি। 

৭) ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকীশলের দ্বার! আঁকাঁশে নিজ তেজ: 

ংলগ্ন করিলেম। বৰকণদেব অবলীলাক্রমে জল স্যফি করিলেন । সেই, সমস্ত 

জ্রল নদীরূপ ধারণ করিয়ণ জগতের মল বিধান করিতেছেন। সেই সকল 

নির্মল নদী বকণের পত্বীর ন্যাঁর় বরণের শুভ্র উজজ্বুল বর্ণ ধারণ করিতেছে । 

৮। সেই সকল জলদেবতা! বকণের সর্বশ্রেষ্ঠ তেঃজ প্রাপ্ত হইতেছে, 
ভাহারি ন্যায় হোম দ্রব্য পাঁইয়। আনন্দিত হইতেছে। বরুণ নিক পত্বীর 

ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতেছেন, যেরূপ প্রজাঁবর্গ ভয় পায়! 

রাঁজাকে আশ্রয় করে; তদ্রুপ জলের! ভয়গ্রযু ক্ত বকণকে আশ্রয় রি বত্রের 

দিকট হইত পলায়ন করিতেছে । 

৯। সেই সকল ভীত দিব্য জলের লঙ্গী হইয়! যিনি তাহাদিগের বন্ধুত্ব 
আঁচরণ করেনঃ উহাকে হুংস কছে। তিপি স্তত্বর় যোগ্য, ভিনি জলের 

পশ্চঁৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন । বিদ্বানৃগণ বুদ্ধি বলে তাহাকে ইন্দ্র বলিয়। স্থির 

করিয়াছেন । 

১২৫ সুপ্ত । 

পরমাত্। দেবতা। বাঁক খযি। 

১) (বাঁগ্দেবীর উক্তি)_ আমি কদ্রগণ ও বমুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, 

আমি আদিভ্যদিগের সঙ্গ এবং ভাঁবৎ দেবতাঁদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র 

ও বকণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্রও ভায়ি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে 

অবলম্বন করি। 

২। যেসোম আঘাত, অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বার! উৎপন্ন হয়েন, 

আমিই তীহাঁকে ধারণ করি, আমি তৃষ| ও পুব1 ও ভগকে ধারণ করি, 

যে ঘজমাঁম যভ্তসামগ্রী আয়োঁজনপুর্রবক এবং দোমরস প্রস্তুত করিয়| 
দেবভাদিগকে উত্বমরূপে সম্ভষ্ট করে, জামিই তাহাঁকে ধন দাঁন করি। 

৩) আমি রাঁজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন 

এবং যল্োপযোগী বন্ত সকলের মধ্যে সন্বশ্রে্ঠ। এহাদৃশ আঁমাঁকে 
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৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডপ, ১২৬ ভুত । 

পিসি 

দেবতার! নানা স্থানে সরিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থাঁল বিস্তর, 

আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আঁছি। 

৪1 যিনি দর্শন করেন, প্রাঁণধারণ করেন, কথ! শ্রবণ করেন, অথব। 
অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারি সহাঁয়তাতে সেই সকল কার্ধা করেল । 

আমাকে যাহার] মাঁনে না, তাহার! ক্ষ হইয়। যাঁর। হেবিদ্বান! শ্রবণ 

কর. আমি যাঁহ! কহিতেছি, তাহ! শ্রদ্ধার যোগ্য । 

“৫ | দেবতার! এবং মহুষোরা যাহার শরপাঁগত ছয়, তাঁর বিষয় 

আমিই উপদেশ দি। যাঁহাঁকে ইচ্ছা, আমি বলবানৃ, অথবা স্তোতা, অথবা 
খষি, অথব। বুদ্ধিম'ন্ করিতে পারি। 

৩। কদ্র যখন স্তোত্রদ্বেধী শক্রকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন 
আঁনিই তীহার ধন বিস্তার করিয়া পি। লোকের জন্য আমিই বৃদ্ধ করি। 
আমি ছ্ুলোঁকে ও ভূলোঁকে আবি হইয়! আঁছি। 

৭ | আমি পিত& আকাশকে প্রসব করিয়াছি; লে আঁকাশ এই 

জগতের মস্তঞস্যরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। মেইস্থান 

হইতে দকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদাঁর! এই ছালোঁককে 
অশমিস্পর্শ করি। 

৮ | আমিই ভাবত ভুবন নিগ্মীণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় 

বহমান হই । আমার মহিম| এতাঁদুশ বৃহৎ হইয়াছে , হ্যুলোককেও 
অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতি ক্রম করিয়াছে (১)। 

১২৬ সুক্ত | 

বিশ্বদেবা দেবত1) কুল্মল বর্িষ ধাষি। 

১। অর্ধ্যমা, মিত্র, বকণ, যাহ।কে শত্রর হস্ত হইতে পাঁর করিয়ণ 
দেন; হে দেবগণ ! কোৌনওপাপ, কোনও অমঙ্গল সই মনুষ্যকে আক্রমন 

করিতে পারেনা । ূ 

(১) বাগ্দেবীকে এই সতের বক্ত|, অর্থাৎ খবি বলিয়। নির্দশ করা হইয়াঁছে। 
কিন্তু বাঁক যে এই স্থৃজের বক্তা, সুক্তের ভিতর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বক 
আখপনাকে নর্ধ নিয়ত ও সর্ধনির্ধীতা ললিয়। পরিচয় দিতেছেন। 
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৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়।] খগ্থেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ১২৬ ছৃক্ত। 
সপ লিসা 

২1 হে বৰকণ! হে মিত্র! হে'অর্ধম!! যাহাতে তোমর! পাপ হইতে 

মনুধ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া! দাঁও, আমরা 

তাঁহাই প্রান! করি | 

৩। এই বরুণ, মিত্র ও অধ্যমখ নিশ্চয় আমাদিগকে রক্ষ! করিবেন | 

হেবকণ প্রভৃতি ! আমাদিগকে লইয়া চল; লইয়া যাইবার কালেপার করিয়া 

দাঁও ; পাঁর করিবার কালে শত্রর হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। 

৪1 হে বকণ, মিত্র ও অর্যাম] ! তোঁমর! বিশ্বকে রক্ষণ করিয়া থাক, 

তৌমরা নেতার কার্য উত্তমরূপে সম্পাঁদন কর। তোমাদিগের দ্বারা 

আমর! শক্রর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! তোমাদিগের নিকট যেন চমৎ- 

কার নুখ প্রাপ্ত হই। 

(॥ আদিত্যগণ, বকণ, মিত্র ও অর্ধ্যম! শত্রুদিগের হস্ত হইতে পাঁর 

করিয়। দিন। শক্রর নিকট পরিত্রাণ পাইয়! কল্যাণলাভের জন্য আমরা 

উগ্রূর্তি কদ্রদেন মকহগণ” ইজ ও অগ্নিকে আহ্বীন্ন করিতেছি । 

৩। বরুণ, মিত্র ও অর্ধ্ম! ইহারা! পথ দেখাইয়! লইয় যাইতে অতি 

পটু; ইহাঁরা পাপগুলি অন্তধণন করিয়া পিন। মনুষ্যবর্গের অধীশ্বর এ সকল 

দেব সমস্ত পাঁপ ও শক্রর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়। দিন। 

৭ | বকণ, মিত্র ও অর্ধযম রক্ষা পূর্ববক আমাদিগকে সুখী করুন। যে 

সুখ আমর প্রার্থনা করি, আঁদিত্যগণ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেই 

সুখ দিন, শক্রর হস্ত হইতে রক্ষ। ককন | 

৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাঁহীর চরগ বন্ধন করিয়।! রাখিয়াছিল, তখন যজ্ঞ- 

ভাগভাঁগী বদুগণ যেমন দেই গাঁভীকে মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রুপ 

আমাদিগকে পাঁপ হইতে মুক্ত কর। হে অগ্মি ! আমাদিগকে প্রকৃ পরমানু 

এদান করু। 

শি শি শিক শিপ পিপিপি 
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৮ অই্টক, ৭ অধ্যায় ।] থথেদ সংহিতা । . [১৭ মণ্ডল, ১২৭ ভুক। 

পাশ 

১২৭ সুক্ত। 

রাত্রি দেবত1। কুশিক খষি। 

৯) ররাত্রিদেবী আগমনপুর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি 

নক্ষত্রপমূহের দ্বার! অশেষ প্রকার শোভ! সম্পাদন করিয়াছেন । 

.২) দেবরূপিণী রাঁত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, ধাহাঁর] 

নীচে থাকেন, কি ধাহারা উর্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। 

তিনি আঁলোঁকের দারা! অন্ধকাঁরকে নষ্ট করিয়াছেন । 

৩। রাত্রিদ্েবী আয়! উধাঁকে আপন ভগিনীর' ন্যায় পরিগ্রহ 

করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন | 

৪। পক্ষীর! যেমন বক্ষে বাঁস গ্রহণ করে, তদ্্রপ ধাহার আগমনে 

আমর শয়ন করিয়াছি, মেই রাত্রি আমাঁদিগের শুতকরী হউন | 

৫1 গ্রামসমুহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদগীরীরা, পক্ষীরা, শীত্বগামী 

শ্যেনগণ, মকলেই নিস্তব্ধ হইয়! শয়ন করিয়াছে। | 

৬। হের্রাত্রি! রুকীও বুককে আঁমাঁদিগের নিকট হইতে ?ুরে লইয়! 

যাও; চৌরকে দূরে লইয়। যাও। আঁমাদিগের পক্ষে বিশিউরূপে শুভকরী 

হও(১)। 

৭ কৃফবর্ণ অন্ধকার স্পট লক্ষ্য হইয়! দেখা দিয়াছে, আমার নিকট 

পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষাঁদেবি! আমার খণকে যেমন 

পরিশৌধপূর্ধক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকাঁরকে নট কর। 

৮1 হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি ঘাইতেছ, তোমাকে গাতীর 

ন্যায় এই মমস্ত স্ব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর। 

শী শশা 

(১) রাত্রিতে গমসমূছে পশুপক্ষী নিশুব্ধ হইয়ছে, কেবল হিংঅজন্ত আর 

চোরের তয় । 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়। ] খবেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ১২৮ সুৃক্ত। 

১২৮ সুক্ত | 

বিশ্বদেব। দেবত | বিহব্য ঝষি ॥ 

১। হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আঁমার তেজের উদয় উক। তোমাকে 

প্রস্ভুলিত করিয়া অমর] নিল দেহের পুষ্টিলাধন করিয়া থাঁকি। চারি দিক্ 
আমার নিকট নত হউক, ভে।নাকে প্রভু পাইয়া! আমরা যেন শত্রুকে 
জয় করি! 

২। ইন্দ্া্দি তাবৎ দেব, মকত্গীণ, বিক্কু, ও অগ্নি যুদ্ধের সময় 

আমার পক্ষে থাকুন। আকাশম্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হউন। 
আমার উপস্থিত প্রার্থন] বিষয়ে বযু আমার অনুকূল হইয়! অংমাঁকে পবিত্র 

ককণ। 

ও। দেবতার| আমার যজ্ঞে সম্ভউ হইয়া আমাকে ধন দাঁন ককন। 
আশীর্বাদ যেন আমি লাভ করি; দেবতাদিগ্রকে আঁহ্বানপুনুর্বক যজ্জানু- 

ষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্বতন কালে যাহার দেবতাদিগের উদ্দেশে 

হোম করিয়াছেন, তাহারা অনুকূল হউন। আমাঁদিগের শরীর নিকপদ্রব 

হউক, সন্তানমন্ততি উৎপন্ন হউক। 

৪। আমার যে সকল যজ্ঞস।মগরীশ আছে, তাহ! আমার জন্য দেবসাঁৎ 

কর1 হউক । আমার মনের অভিপ্র/য় সিদ্ধ হউক। আমি যেন কোঁন 

প্রকার পাপে লিপ্ত ন! হই। অশেষ দেবতাঁগণ আমাদিগকে এই 

আশীর্বাদ ককণ। 

৫1 ছয় অন প্রধান প্রধাঁল দেবী আঁমাদিগের ভঈবদ্ধি ককন ! হে 

তাঁবু দ্বেতী! এই স্বানে বীরত্ব কর। আমাদিগের সন্তানলন্ততির, কি 

আমাঁদিগের শরীরের যেন কোঁন অকল্যাণ না ঘটে । হে রাঁজ! সোম 

শক্রর নিকট আমর যেন বিনউ ন! হই। 

৬। হে অগ্নি! তুমি শত্রদিগের আক্রোশ বিফল করিয়! রক্ষাকর্তা 
হও এবং দুরর্ঘ হইয়! আমাদিগকে সব্ববিধাঁয় রক্ষা! কর । সেই সকল শব্র 

ব্র্থপ্রয়াঁস হইয় ফিরিয়া যাঁউ?। যদ্দি বুখিমানও হয়, তখাপি ইহাঁদিগের 

বুদ্ধি যেন লোপ হইয়। যায়। 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়] ধর্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১২৯ হত 
ীস্পীপপপীত 

পেশ পাপ পে 
সী ৯০৮ 

শশা শশা ৯০০১০০০০০৬৯ 

৭1 যিনি স্িকর্তারিগেরও স্টিকর্তা, যিনি ভুবন্বে অবীশ্বর, যিনি 
রক্ষাকর্তী ও পক্রনিবারণকাঁরী, সেই দেবকে স্তর করি। এই যজ্ঞতকঢুই অশ্থী 
এবং ধহম্পতিও আর আর দেবতা| রক্ষা ককম। বঙ্মান্রে ত্রিয়া যেন 
নিরর্থক না! হয় | 

৮। বিনি বহুবিস্তীর্ণ তৈজেত অধিকারী, খিলি রহং, সর্দাগ্রে আত 
হয়েন। বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্সর এই বজ্ঞে অমাদিথকে সুখী 
ককন | হে হরিবর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদিগকে সুখী 
কর, সন্তানন্তত সম্পন্ন কর। আমাদিগের অনি করিও লা, প্রতিকুন 
হইও ন11 

৯। বাহার! আমাদিগের শক্র, তাহার! দুর হউক। ইন্দ্র ও অগ্নির 
সাহাঁবে। আমরা তাঙপিগ্রকে পর।ভব করি। মন্থগ।, কছগণ ও আঁনিত- 
গণ এরূপ ককন, যাহ!তে আনি নর্কোপরিবর্তী, দুদ, বুদিমান ও অধি- 
রাঁজ হই। 

১২৯ আস্ত । 

প্মাত্না দেবতা । প্রজাপতি খষি(১)। 

১। ততকালে যাহ! নাই, ভাঁহ!ও ছিল ন1,যাহ1 অছে, তাহাঁও হিল 

ন[। পৃথিবীও ছিল না, অতি দুরবিস্ত'র আকাঁশও ছিল না । আবরণ করে 

এমন কিছিন? কোথায় কাহার স্থান ছিল? চর্ম ও গন্ভীর জল কি তখন 

ছিল ?।, 

ই। তখন মৃত্যুও ছিল না, তমরহও ছিল নাঁ,রাঁধি ও দিনের ভেদ 
ছিল না । কেবপ দেই একমাত্র বস্তু বাঁয়ুর সহক1রিতা ব্যতিরেকে আত্ম 

মার অবলম্বনে, নিশ্বাস প্র্থাসযুন্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল ন(২)। 

: . (১) গেছে দশম মণ্ডলের মধেয এই একটি অপেক্ষারুত আঁধুশিক সৃক্ত'। এটি 
অতি প্রঠ্ছ্ধ ও জ্ঞাতবা, কেন না স্বর আদি বাঁদণ ও প্রণলপীর কথ ইহ1তে পর্ধ।- 
শেোচনা কর! হইয়াছে । খখ্েদ রচনার শেষ সময়ে নৃষটিল্ন্ধে খাষগণ যেরপ মত 
খিশ্বীন কিতেন, ওহি] এই প্রনিদ্ধ সু দৃষ্ট হয়। 

(৬ সৃষ্টির পৃর্ধে পরমাত্মাঁর অনুভব । 



৮অষ্টক,৭ অধ্যায়], খথেদ সংছিতখ। [১০ মণ্ডল, ১২৯ তৃতঃ | 

সি সপ শি শ ৮০শ্পেপ পিট ২ পাশ স্প্প- ীিশসীীীশি। ১০ 

৩। সর্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বার! অন্ধকার আর্ত ছিলি। অমমস্তই 

চিহ্নুবর্ভিজিত ও চতুর্দিকে জঙ্ময় ছিল(৩;) ভবিদ্যমাঁন বন্ত দ্বার| সেই সর্বব্যাপী 
আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার ৬ভাঁবে সেই এক বন্ত জন্মিলেন। 

৪। সন্র্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবর্ভাব হইল, তাহ। হইতে সর্্দ 
প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল । বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধি দ্বার! আপন হ্বদয়ে 
পধ্যালোচনীপূর্ব্বক অবিদ্যমাঁন বন্ততে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ 

করিলেন। | 

৫। রেতোধ পুকষের] উদ্ভব হইলেন, মহিম! সকল উদ্ভব হইলেন । 
উহাদিগের রশ্(২) ভুই পার্খে ও নিঙ্ের দিকে এবং উর্ধ দিকে বিস্তারিত 

হইল, নিগ্ন দিকে ম্বধ! রহিল, প্রয়াত উর্ধাদিকে রহিলেন(1) | 

৩1 কেইব প্রকৃত জানে £ কেই বা বর্ন! করিবে £ কোথা হইতে 

জন্বিল? কোথা হতে এই মকল নান] সৃষ্টি হইল দেবতার] এই সমস্ত 

নান! অর্টির পর হইগছেন। কোঁথ| হইতে ধে ছইল, তাঁহাঁ কেই ব1 

জনে(৩) ? 

ণ। এই নান] স্থফি বে কোঁথ! হইতে হইল, কাহ1 হইতে হইল, কেহ 

দুটি করিয়াছেন,কি করেন নাই, তাঁহ। তিপ্ই জানেন, বিনি ইহার প্রতু- 

স্বরূপ পওমধাঁমে আছেন ! অথব! তিনিও নও জ।নিতে পারেন । 
পপ 

(৩) লৃষ্টির পূর্বের অবচ্থার এই বর্ণন। অতিশয় গভীর ও ভয়াবহ । 

(8) % 72106350£ 40090060008 80686860. ০ 209 01706 006 চ04 নিতো! 0020 

78৮০ 70970 6176 50150 01 100680 ০7: ০01৫, ৪00 0096 9128১731018 84750754 

72৫4 (0884)) ₹০1, ১ 10. 897) 0০5৫, 

(৫) সাঁয়ণ কছেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূত, আর স্বধা আর্থে অন এবং অন্ন 

নিরু্ এবং গ্রয়তি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, লেই ভোক্তা জীব উপরে অর্থ1হ প্রধান। 

4 8611-8010902106 071001]6 09088005800 6001 ৪1০৮7174425 

(৬) প্রক্কৃতির যে কাঁধ্যসমুহ ও সৌন্দরধ্যকে খবিগণ এত দিন দেব বলিব পৃজ! 
করিয়। ঁলিতে ছিলেন, তাঁহার জ্াদি দেব নছেন, উ1হ1র19 সষ্ট্য অর্থাত কার্বয 
মাত্র, ভাহ। এক্ষণে খধির মনে উদয় হইল। ভবে কাঁদণ কে? আদি কে? এই মুক্ত 
নেই প্রশ্মেরই উত্তর । এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়] মনুয্যের সাধ্য নছে, খযিরও লাধয 
নহে, খবি তাহ এই খকে শ্ীকার করিতেছেন । | 



৮অইক, ৭ অধ্যায়।] গথেদ সংহিতা । ১০ মণ্ডল, ১৩০ ছু | 

টি 

১৩০ সুতি । 

প্রজাপতি দেবতখ। হজ্ঞ থষে। 

১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে সুত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন কর! হইয়াছে, 
দেবতাদিগের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠ'নের দারা 
ইহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিটলোঁকগণ আসিয়াছেল, 
তাহার! বয়ন করিতেছেন । দীঘঘতাঁর দিকে বয়ন কর, বিস্তীরের দিকে বয়ন 
কর, এই বাঁক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার এই বস্ত্র বয়নকাঁধ্য নির্বাহ 
করিতেছেন |, 

২। এক ব্যক্তি সেইবস্ত্রকে দীঘাঁকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যন্তি 
বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে । ইহা! এ ্বর্গ পর্যান্ত বিস্তারিত 

হইতেছে। এ সকল েজঃপুঙ্ দে”ত| যজ্ঞগৃহে বণিয়ান্থেন। এই বস্ত্র, 
বয়নব্যাপারে সাঁমগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে ক্পন1 বরা হই- 
য়াছে(১) | 

৩1 যতকাঁলে তাঁবৎ দেবতা দেবপূজা| করিলেন, তখন তীহাঁদিগের 

অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমান কিছিল? দেব মুর্তিহ ব|কিছিল? সংকগ্পকি 

ছিল? ঘুতছিল কি? পরিধি অর্থাৎ বজ্বন্থানের চতুর্দিকের বওি স্বরূপ 

নীম| বন্ধনই ব| কি হইয়াছিল? ছদ প্রউগ বা উকৃথ কি ছিল? | 

৪। গায়ত্রী নাঁমক ছন্দ অগ্নির লহযোগিণী হইলেন | দেব সবিত! 
উঞ্জিক নাঁমক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন । দোঁম অনু, ছন্দের সহিত 

ও তেজো মূর্তি সুর্য উত্থ ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন । আর বৃহতী 

নমক ছন্দ রহল্পতির বাঁকাকে আঁএয় কঙিল। 

&। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বকণ দেবকে আশয় করিল। ব্রি 

ছন্দ ই/জ্র ভাগে পড়িল হবহ দিব! ভাগের বে সোম, তাহাঁও তার ভাগে 

(১) এই ছুইটা খকে ষভ্তকে বন্ত্রের সহিত এবং মন্তরগ্ুলিকে টান] ও পড়েনের 

সহিত তৃলম। কর| হইয়াছে। শিতৃলোকগণ যজ্ঞে উপক্থিত আছেন, তাঁহার উল্লেখ 

গাওয়। যায়। | 



৮ অক, ৭ অধ্যায়। খথেদ সংহত] [১ মওল, ১৩১ মুক্ত 1 

-স্পপশীশশিশীপ্সি ০ শি শাশীশ শিট শা শপ পসপ্পপ পপ তি পাকি 
মা পপ 

শি ১ ৯২৯ হিল শা ০ ২১১৯১ ২৭ -. 

গড়িন। জগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেতাঁকে তাঅয় করিল(২)। এই 

রূপে খধিও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। 

৩। পুরাকাঁলে যদ্জ উৎপন্ন হইলে গর, আঁম।দিগের পুর্দদপুঁকষ খবি 

ও মহৃষ্যগণ উত্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন । প্রাচীন কাঁলে যাহারা 

এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে 

তহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। 

৭। সত জন দিব্য খধি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রীহপুরর্বক পুনঃ পুনঃ 

অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্জের পরিমাণ স্থির করিলেন । যে বূপসারধির| ঘোঁট- 

কের রশ্মি হস্তে ধারণ করে, তদ্রপ সেই বিদ্বান খধিগণ পূর্বপুকষদিগের 

প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখির1 তদনুঘারি যঞ্জানুষ্ঠান ম্পন্ন করিলেন। 

১৩১ সুভ । 

ভর্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবত1 | সুকৃতি 'ঝষে। 

১1 হেশক্রপরাভিকরী ইন্দ্র! সন্মুখের দিকে, অথব] গম্চাৎ দিকে যে 
সকল শত্র আঁছে, উত্তরে, অথব] দক্ষিণে খাঁছারা অ।ছে, সকলকেই দূরীভূত 
কর। হে বীর! আমরা ঘেন তোমার নিকট বিশিষ্ট নুখলাঁভি করিয়া 
আনন্দিত হইতে পাঁরি। 

২। যাহাঁদিগের ক্ষেত্রে যব জম্মিয়াছে, তাহার! যেমন পৃথক পৃথক 

করিয়া] ক্রমশ €নই যব অনেক বারে কর্তন করে, তন্রপ হে ইন্দ্র! যাহার! 
মক্ান্বীনসহকাঁরে নম: শব্দ প্রয়েগ ন| করে, অর্থাৎ যাহারা পুণা কর্মের 

 অগ্ুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁছাঁদিগ্ের ভোজনের সামগ্রী এখনই নন্ট করিয় দাঁও। 

৩। যে শকটে একমাত্র গশু যোজিত আছে, তাহ! বখন ও যথাঁনমরে 

ান্তবা স্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাঁ। যুদ্ধের সময় তাহা ঘ্ারা অন্ন লা 
কর যায় দ1। যাহর1 গোঁ, অশ্ব, অন্ন কাঁমন| করেন, মেই বুদ্ধিমান্গণ এ 
কারণে ইন্জের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্্র সহায় ন! হইলে 
এ এ অভিলাষনিদ্ধ হয়না । - 

,. (২) এই নুক্তটাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এরখাঁলে 1টটা ছচ্ের নান পাওয়। 
গেল) একটি একটি ছন্দকে এক এক দেৰের নহিত মিল1ইয়। দেওয়। কবির কপ্ান | .. 

১৬৪২ 



শর্টি 

৮ অষ্টক,৭ অধ্যায়।] গ্রথের সংহিতা । [১০ গুল, ১৩২ সুক্ত | 

৪1 হে কল্য।ণযূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপশ্থিভ হয়, 

তখন তোঁমর! উভয়ে মিলিত হইয়! চমৎকার মোম পনি করিতে করিতে 

ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাঁকে রক্ষ] করিয়াছিলে | 

৫। হে অশ্িদ্বন! যেরূপ পিতা মাত পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্দগ 

তোমরা চমত্কার সোম পান করত; নিজ শক্তি ও অদ্ভূত কার্য নমৃহুদ্বার! 

ইক্জকে রক্ষ। করিয়ান্থিলে। হেইন্ত্র! ন্বরস্বতী দেবী তোমার নিকটে 
ছিলেন। 

৬ ও৭| ইন্জ্র উত্তম ত্রাণকর্তা, ধনশালী, সর্কন্র, তিনি রক্ষা করিয়া 

নুখরায়ী হউন। শক্রৰিগিকে নিবাঁরণপুর্ধক তিনি অভর দাঁন ককন | আমর! 
যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী ছই। মেই যজ্ঞভাঁগগ্রাহী ই.ন্দ্রর নিকট যেন 

আমরা ভ্রর্মীদভাগন হই । ঠিনি যেন আঁমাদিগের প্রতি উত্তমন্ধূপ 

অন্তন্ট থাকেন । তিনি উৎকৃন্ট ত্রাঁণকর্ত1! ও ধনশাঁলী। সেই ইন্দ্র যেনঃ 

কি দূরবর্তী, কি নিকটবডাঁ সকল শক্রকে আমাদিগের দৃষিপথের বহিষ্ত 

করিয়া দেন । 

৮৩২ সুক্ত | 

মিত্র ও বরুণ দেবতা । শকপুত খ'ষ | 

১) খিনি যজ্ঞ করেন, তাহারই জন্য আঁকাশ ধন তুলিয়! ধরিয়] 

আ]ছেল। তাকেই পৃথিব শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বর নান! 

নুখমাঁম এন দাঁন করিয়া সন্তু করেন । 

২। হে মিত্রও বকণ! তোর! পথিবীকে ধারণ কর) উত্তম সুখ 

লাম গীর প্রার্থনাতে তেঁমাদের উভরকে পুজা করিভেছি। যজমাঁনের এ্রতি 

তোঁমাদিগের যে সকল বন্ধুতাঁচরণ হইয়া থাকে, তাঁহার প্রভাবে আমরা! 

যেন শত্র ভয় করি। ৰ 

৩। হে মিত্রাবকণ! যখনই তোঁশাদিগের উদ্দেশে য্জসামতী 

আয়োজন করি, তখনই চমত্কার ধনের নিকটে উপৃস্থিত হই। যজ্ঞদাঁনশ 

কারী ব্যক্তি যে ধন গ্রাপ্ত হয়, তাঁহাঁর উপর কৌঁন উপদ্রব সংঘটন হয় না) 
এ একি 



৮ অইটক, ৭ আধ্যবয়।] থথেদ সংহ্তভা। [১৫ মণ্ডল, ২৩৩ হজ |. 

৪। হেঅনুর মিত্র! আঁকাঁশ যাহঁকে প্রসব করিয়াছেন, অর্থ[ৎ স্্যয, 
ভিনি তোম] হইতে ভিন্ন। হে বকণ! তুমি সকলের রাঁজা। তোঁমাদিগের 

রথের মস্তক এই পিকে আসিতেছে। ছিংসাঁকারীদিগের বিনাঁশকর্তী এই থে 
যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্যাঁণও স্পর্শ হইবেক ন!। 

৫1 এই আঁমি শকপুত, আঁমাঁতে বে পাঁপ আছে, তাহা! আমার সেই 

মীচন্থভাব শক্র দিগকেই নষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আঁমাঁর হিত- 
কারী আছেন। ফেই মিত্রদেব আসিয়া] শরীরের রক্ষ! বিধাঁন ককন, যে 

সকল উত্তম উত্তম বন্জসামও্রী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা! ককন । 

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞনসম্পন্ন মিত্র ওবকণ! অদ্দিতিই তোমাদিগের 

উভধের মাতা; দ্ুলো*্ ও ভূলোককে জলের ছার! পরিষ্কার কর; এই 
নিমলোঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও$ সৃধ্যকিরণদ্বারাঁ সমস্ত ভূবন পবিত্র 

কর। 

৭| তোমরা উভয়ে কার্ধ্যের দ্বার! রাজ হইয়। দসিয়াছ। তোমাঁদিগের 

যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহ1 এক্ষণে খুরার উপর অবস্থিতি ককক। 

যে হেতু সেই সকল শক্রলোঁক জাক্রোশপুবরীক চীৎকার করিতেছে । বুদ্ধি- 

মান্ নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হইতে উদ্ধার গাঁহয়াঁছেন। 

১৩৩ তুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা । সুদাঁস খধি। 

১। ইন্দ্রের যে সৈন্য ত+হাঁর রথের সম্মুখভাঁগে আছে, উত্তমরূগ 

তাঁহার পুঁজাকর। যুদ্ধের সময় ছুই শত্রু নিকটবওঁ হইয়া পরম্পর সমিলিত 

হইয়। যাঁর, তখন তিনি পৃলায়ন করেন ন1। এই রূপে বৃঙ্ধকে বধ করেন । 

আঁমারিগের এতু সেই ইন্দ্র আমাদিগের সংবাদ লউন| বিপক্ষিগের 

ধমুণ ছিন্ন ইরা ঘাঁউক। 

২। থে সকল জলরাশি নীচে অঁসে, তাহ! তুমিই মোঁচন করিয়া দাও 

এবহ বৃত্রকে বধ কর) হেইস্্া! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হইয়া জশ্বি- 

সনছ, বিশ্বকে গালন করিয়! থাক। তে।মাঁকেই কলের শ্রেষ্ঠ জাঁলির] অমর 

নিকটে আিয়াহি । বিপক্ষ দিগের ধনু গ, (ইত্যাদি পূর্ব খক্ দেখ)। 

১৩৪৪ 



৮ অঃক,৭ অধ্যায়] খণ্েদ সংহত । 10৯ মণ্ডল, ২৩৪ ভৃক্ত। 

্পপস 

৩। যাহারা দাঁন করেন, এতাঁদৃশ তাঁবৎ শক্র দৃ্টিপথ হইতে 
দুর হউক! আমাদিগের সবগুলি চলিতে থাঁকুক| হেইন্দ্র! যে শত্র 
আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছ! কর, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। 
তোমার যে দাঁনশীলতা|, তাঁহ। আমাদিগকে ধন দান ককক। বিপক্ষদিগের 

ধনু34, ইত্যাঁদি। 

৪| (হ ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাদ্রের ন্যায় আচ্রণপুরর্বক যে মকল লোক আঁমা 

দিশের চতুর্দিকে ঘুরির| বেড়ার, তাঁহাঁদিগকে ধরাশায়ী কর, কাঁরণ তুমি এত্ত 
পরাঁভব কর ও শত্রুকে পাড় দাও | বিপক্ষদিগের পন্ুওণ, ইত্যাদি| 

(| আঁমাঁদিগের সনীভ হউক, ব1 অমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, 
বে কেহু আমাদিগের অনিন্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আঁকাঁশ সকল বন্্রকে 

নীঃস্থ করিয়া রাখিযাঁছে, তদ্রপ তুমি তাহার বননীঃস্থ কর। আপন 

হইতেই বিপক্ষের ধনু ণ, ইত্যাঁপি। 

৩। হেইন্্র! জামর! তোমার অন্গত, তোমার বন্ধুত্বের উপযৃক্ত 

কার্যের উদ্যোগ করিতেহি। পুণ্যকর্দের গথ দিয়! আমাদিগকে লইয়] 
চল, আমর! থেন সকল পাঁপ অতিক্রম করি ] বিপক্ষদিগের, হতাদি। 

৭| হেইজ্দ্র! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার 

প্রভাবে স্তবকারীর মনোরধ পূর্ণ হর়। এই পৃথিবা স্বরূপ যে গাভী, ইহা 

যেন বিপুল অ।গীলবিশশিষ্ট হইয়| এবং সহস্র ধারাঁৰ ছুপ্ধী করিত করিয়| 
আমাদিগক পরিতৃপ্ত করে। 

শা্পপাশীশীাাশাশাশশীপি 

১৩৪ সুত্ত। 

ইন্জ্র দেবত1। শান্কাত] খষি, এবং সঞ্চম খকের গেধা। ঝষি। 

১] হেইন্দ্র! তুমি উবার ন্যাঁর ছুলোক ও ভুলোককে গরিপুর্ণ কর, 

তুমি মহতেরও মহত, মনুষ্যপিগের উপরিব্তী সআটি। কল্যাণদয়ী তৌমার 

মাতাঁদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন। 

২1 যেদুরাত্াবাত্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহার 

বল অধিক থাঁকিলেও তুমি সেই বলকে নুযুন করিয়! দাও; যে আমাঁদিগের 

অনিষ্ট চে করে, তাঁহাকে ধরাশারী কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদ | 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়1] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৩৫ সৃ। । 

টির ররর পল জল 

ও। হে ক্ষমতাবান পক্রসংহারী ইজ! সেই যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, 

যাঁহাঁতে মকলেরই আনন্দ হয়, তাঁহ1] তোঁম!র শমগাবলে আনাপিগের দিকে 

প্রেরণ করু। সেই সঙ্গে আমাদিগকে সব্দীপ্রকারে রঙ্গ! কর। কল্য।ণময়ী, 
ইত্যানি। 

৪1 হে শতরুতু ইক্দ্র ! তৃমি যখন নাঁন1] অম প্রেরণ করিবে, তখন 

সোঁমযাগকাঁরী ঘজমানকে সহত্রপ্রকারে রক্ষা করিবে এবং ধনও দিবে। 
কল্য।ণময়ী, ইতা1দি | 

৫ উজ্জল অক্্রশস্্রগুলি ঘর্্মবিন্ুর নয! চতুর্দিকে পতিত হউক, 
দুন্নীর প্রতানের (কাণ্ড, ডাট|), নাঁঘ অক্ত্রশজরগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, 

আমাদিগের দুদ্দতি দূর হউক। কল্য।ণমণী, ইত্যাদি | 

১। হেজ্ঞলবান্ ধনশালী ইন্দ্র! সনীর্ধ অন্ত পের ন্যায় তুমি এত্ত 
ন।মক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক । ছা যেন্ূপ শরীরের বন্থুখস্থিত চরণের 

দ্বার! হক্ষণাঁীকে আকর্ষণ করে, তন্্রপ তুমি সেধ শক্তি ১ন্ত্রদ্ধার। পক্রকে 

আকর্ধণপুর্নক নিপাত কর | কল্যাণময়ী, ইত্যাপি। 

৭। হেদেবতাঁগণ! তোমাধিশের বিবয়ে ট্ছিই ত্রটি করি নাই, 
কোনও কন্দেই শৈথিল্য বাঁ উদ।স্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্ুতি আনুমারে 

আচরণ করি থাকি | দুই হস্তে রাঁশীকুত যজ্জরসামগ্রী লইয়। তন্মাত্র মহায়ে 
এই যঞ্জকম্ম সম্পাদন করিয়! থাকি | 

১৩৫ স্মন্ত | 

যম দেবত1। কুমুর খবি॥ 

১। চমৎকার পত্রদ্বারা বোভিত ঘে রুক্ষের উপরে যমদেব .৫দবতী1- 

দিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমারিগের নরপাঁত পিত| ইচ্ছা করি- 

যাছেন, যে আমি সেই রুক্ষ যাইয়] পুন্রপুকষপি-গর সঙ্গী হই। 

২। শিতাআগার প্রতি নিদর হইয়। (পুরর্বপুকষদিগের্, সঙ্গী ছও?, 

এই আদেশ করাতে আমি তাঁহার প্রতি বির ক্রমূচক দুর্টিপাঁত করি! 

ছিল[ম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিও। পুনবর্।র মনুধক্ত হইয়াছি। 
১৬৪১ 



"* ৮ অক, ৭ অধ্যায় |] খখেদ সংহি৬!। নিন হুহি 
শেপ 

৩। (যমের উক্তি _-ওহে কুমার 1* তুমি মনে মনে এমন এক খানি 

হৃতন রথ প্রাথন1 করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, ষাহাঁর একমাত্র ঈধ1, 
(বেঃম), অথচ থাঁহ! সর্ধত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ ৷ তুমি না বুঝিয়া সেই 
রথে আরোহণ করিয়াছ। 

৪। ওহে কুমার! বুদ্ধিমান বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপুর্ধক তুমি সেই 
রথ ধাঁবিত করিয়াছ, উহা তোমার পিতার সান্তনা-পুর্ণ উপদেশবাক্য 
অনুসারে চলিরাছে, সেই উপদেশ উহার নৌকান্বরূপ এবং আশরয়ন্বরূপ 
হইয়াছে। সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হইয়| এ রথ এস্থান হইতে চলিয়! 

শিষাছে। 

৫1 কে এই বাঁলকের জদ্মদীত ? কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে? 

যাহ।তে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্সিত হইবেক, সে সন্ধান 

অন্য আমাদিগকে কে বলিয1 দিবে 21 

৬1 যাহাতে বাঁপক যমকুক জীবলোকে প্রত্যপ্পিত হইবে, তাঁহ| 

অঞ্জেই বল হইয়াছিল | প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাঁশ 

হইল, পশ্চঁত প্রত্যাগমনের উপায় কহা হইল । 
৭| এই দ্রেখিতেছি, মের বাটী, লোঁকে কহে, ইহা দ্েবতদিগের 

কর্তৃক নির্মিত হইযঠছে। এই দেখিতেছি, ইহার অর্ববাঙ্গে শিরা নির্গত 

কইয়| আঁছে, এই দেখিতেছি, ই হাঁকে লোকে স্তব করিতেছে(১) | 

১৩৬ স্ুক্ত। 

অগ্নি, সুর্য ও বাধু দেবত)। জুতি, প্রততি খযিথণ | 

১1 কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, ডিনিই জলকে, তিনিই 

চুুলোৌক ও ভূলোঁককে ধারণ করেন। সমস্ত সংদাঁরকে কেশীই আলোকের 

দ্বার! দর্শনযোগ্য করেন । এই যে জ্যোঃতি, ইহাঁরি নাম কেশী। 

২। বাঁতরশনের বংশীয় মুনির! পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধরণ করেন 

উহার] দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া! বায়ুর গতির অনুগাঁনী হইয়াছেন । 

(১) কুমার নচিকেত| পিতার কথায় ষমপুরী দেখিতে বান, সেই আখ্যান 
লইয়! দস্ভবতঃ এই সুজ মুর্তি কবিতগলি রচিত হইয়াছে) 

১৬৪৭ 



৮₹জঠক,৭অধায়।] ধধের সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ৯৩৭ ছক । 
শি শশী শিট শী শীটিশশী শি পিট তি ৩ এ ২২৭৮2 ৯5 লি টা এ শশী শীত ৯ 
০ 2 শট ি্লশ্যশিটিল শপ টি 

৩। তপস্মারসের রশিক হইয়া! আমর! তাহাঁতে উন্মাত্ববৎ, অঃমরা 
বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমর| কেবল 

আঁমাদিগের পরীরমাঁত্র দেখিতে পাইতেছ, অর্থাৎ আঁমাদিগের প্রকৃত আত্মা 

বায়ুরূপী হুইয়াঁছে। 
৪1 যিনি ষুনি হন, তিমি আকাঁশে উজ্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্ত 

দেখিতে পাঁল। যেস্থানে যত্ত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রির বন্ধু 
সৎকম্মের জন্যই তিনি জীবিত নাঁছেন। 

«| মিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবাঁর ঘোটকম্বরূপ, তিনি 

বায়ুর সহচর, দেবতার তাহাকে পাইতে ইন্ছ! করেন। পুর্ব ও পশ্চিম, এই 

দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন । 

৩। কেশীদেৰ অপ্সরাদিগের, গঙ্ধব্বদিগের এবং হরিণপিনের বিচরণ 
স্থনে বিহার করেন । তিনি জ্ঞাতব্য সঞ্ল বিষই জাঁনেন ও তিনি অতি 

চমৎকার, সব্বীপেক্ষা অনন্দদায়ী বন্ধুন্ঘরূপ | 

৭। কেশী যখন কদ্রের সহিত একত্রে জলপাঁন করেন, তখন বায়ু 

সেই জল আলোড়িন করিয়! দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভদ করিয়। 

দেন(১)। 

১৩৭ হুক 1 

বিশ্বেদেবা দ্বেবত)। তরদ্বাজ, কশ্যপ, গেতম, অত্রি, খিশ্বীনিত্র,জমদগমি ও 

বমিই, যথাক্রমে এই সাত ধষি। 

১। হেদ্রেবতীবর্থ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়া, 

ভোমরাই আঁথার উর্ধে তুলিঞ। লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ 
করিয়াছি ; পূনর্বার প্রাণ দান দাঁও। 

২। সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন কি আঁরে| দৃরবত্তা স্থান পর্যন্ত, এই ছুই বায়ু 

বহিয়া থাকে); এক বাঁয়ু ভোমার বলাধান করিতে করিতে আগমন কক, 

জন্য বায়ু তোমার পাঁপধৎদের জন্য বহমান হউক | 

79 কেশী দেব কে, তা রুনিতে পাগলা না। এ স্থক্ঞটা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, মুনিদিগের নন্বন্ধে যে খালি আছে, ত|হাও আধুনিক | 

১৩৪৮ 



“৮ আষ্টক, ৭ অধ্যায়] খুর্থদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৬৮ সক 
পিপি পা সপ পাপপ্পপেসপসসি সপ শ ০ ৯৮১ 

ও টু 7 শীট - পি শীিশিিটি্িটিিশ্টী শা ঠিক 

রে 

৩৭ হেবা! তুমি বধ এই দিকে বহিয়া আন; যাহা অহিতকর, 
এই দিক হইতে বহিয়া লইয়| যাও। যেহেতু তুমিই সংলারের ওষধ স্বরূপ, 
তুমিই দেবতাদিগের দত হইয়! যাঁও। 

৪| হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্তায়ন শান্তি করিয়াছি 
তোঁমার অমঙ্গল নিবারণের কার্ধ্যও করিয়াছি । যাহাতে তোমার উৎকৃষ্ট 
বলাধন হয়, সেই কায করিয়াছি। তামার রোগ এখনি দূর করিয়! 
দিতেছি । 

৫। দেবতার] এক্ষণে রঙ্গ ককন; মকত্গণ রঙ্গ! ককন, তাবৎ 

চরাঁচর রক্ষা ককক) এই বস্তি নীরোগ হউক। 

৬. জলই ওঁষধধরূপ;) জলই রোগণখান্তির কানণ; জল সকল রো(গরই 
ওষব। দেই জল যেন তোঁমার উষধ বিধান কবিয়| দেয়। 

৭। দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আঁছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রেজিহ্ব বিচলিত 

হয়) তোমাৰ রোগশাঞ্ভর জনা এ হস্তদ্রয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ 
করিতেছি(১) 1 

১৩৮ সুরত ॥ 

ইন্দ্র দেবতা । অঙ্গ খষি। 

১। হেইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিণাঁর জন্য যজ্ঞকর্তারা যক্জ 

সামগ্রী বহন করিয়! যজ্ঞের অনুষ্ঠানপুৰ্দক বপকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন 
স্তব কর হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোঁক দিলেঃ জল মোচন করিলে 

এবং বতের কার্ষ্য সমস্ত ধংস করিলে । 

২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুলা জলদিগকে 'মাঁচন করিয়া, পন্থত- 

দিগকে বিচলিত করিলে, গাঁভীদিগকে তাড়ইয়| লইয়া গেলে, সুমিষ্ট মধু 

(সোম) পন করিলে, বলের ব্ৃক্ষদিগকে রাঙি দ্বারা আপ্যায়িত করিলে, 

যজ্ঞোপযোগী স্ততিবাঁক)দ্বার| ইন্দ্রের স্তব হইল, হহার ক্রিয়াার ক্ধ্য 
দীপ্তিশাঁলী হইলেন। 

(১) এ হুকটা রোৌগ নিবণরণের মন্ত্রম্ঘরূপ| 



৮ অই্টক, ৭ অধ্যায়।] খথেদ সংহতি! [১০ মণ্ডল, ১৩৯ হু |. 

পপাপাপ্পাপাাসপস্িসপেস্পপ শপাপাশপাপপপা সাদা াাাীাটািস্সশীশীশীশীস্পিোশিিিিসাি শী ৩৩ শশী শী তি শি শিশি পিস্পীা পতিত ্ 

৩1 সুর্য্যদেব আকাঁশের মন্্ধ্য আপনার রথ চালিত করিয়% দিলেন, 

তি দেখিলেন, দাঁসজাতীর সমকক্ষ আঁয্যজ।তি, (অর্থাৎ আর্ধযজাতি দাসের 

নিকট পরাঁজিত হর ন1)(১)। ইন্দ্র খজিশ্ব। নাঁমক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ 

করিয়! পিপ্রু নামক মাঁয়াবী অনুরের(২) বলবীর্য্য নট করিয়! দিলেন । 

৪। ছুদ্ধর্ধ ইন্্র, দুপধর্ধ শত্রসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দ্রেব- 

শৃন্যদিগের ধনসমূহ ধ্বংস করিলেন । সূর্য্য যেরূপ মাঁসে মাসে পৃথিবীর রস 

আকর্ধণ করেন, তদ্রপ তিনি শক্রপুরীস্থিত ধন হরণ বরিলেন | তিনিস্তৰ 

গ্রহণ করিতে করিতে উজ্ভ্বল অস্ত্রদ্বার। শক্র নিপাঁত করিলেন । 

৫) ইক্রের সেনার সহিত কেছ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, দর্বত্রগামী 

বিদীর্শকাঁরী বজ্দ্বার! তিনি রত্র নিপাঁতপুর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, 

বিদীর্ণকারী ইন্্র-বজ্জ হইতে শত্রগণ ভীত হইল। জন্ববন্ত-”£থনকারী 

শর্ধ্যদের চলিতে আঁরন্ত করিলেন । উষ!দেবী আপনার শকট চালিত করিয়। 

দিলনে। 

৩১ হে ইন্দ্র! এই সকল বীরত্বের কার্য কেবল তৌমারই শুন! যাঁয়, 
যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিদ্বকারী অসহায় পক্রকে হিৎসা করিয়াছ। 

তুমি আকাশের উপর চক্রের গতাঁয়াঁতের ব্যবস্থা! করিয়! দিয়াছ। সূর্যের 

রথচক্তকে যখন রৃত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা ছুুলোক তোমাদ্বারাই 

সেই চক্র ধারণ করাইয়] থাকেন । 

১৩৯ স্ুক্ত। 

সবিতা ও বিশ্বাবস্থ দেবতা । বিশ্বাবস্থ খষি | 

১। দেবসবিতা| কুর্য্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট ; তিনি 

ূর্ববদিকে ক্রমাগত আঁলোঁকের উদয় করিতে থাকেন । তাহার জম্ম হইলে 

পৃষাদেব অগ্রপর হয়েমস, ইনি জ্ঞাঁনী, সমস্তভূবন দর্শন ও রক্ষা করেন । 

২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি 

করেন, ছ্যুলোঁক ও ভুলোক ও মধ্যস্থিত আঁকীশ আলোক পূর্ণ করেন। তিনি 

১২৬০৯
 ৯৯ 

(১) আর্য ও অনার্ধাদিগের উল্লেখ ] ইহার নীচের কট ও দেখ] 

(২) অস্থুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার এই সুর আধুনিক রচনা 

প্রকীশ করিতেছে । 

১৩৫০ 



৮ অই্টক, ৭ অধ্যায়)] খখেদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ১৪০ চুক্ত। 

শীত 

পপ শ্পািীশাট তি শীশিশি 

দিকৃ*সমন্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাঁশিত করিয়াছেন।  ভিদি পূর্বভাঁগ, 
পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাঁগ, সঝলি প্রকাশিত করেন। 

৩) পেই স্র্যাদের ধনের মুলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানম্বরূপ। তিনি 

নিজ ক্ষমতায় তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাঁশিত করেন । তিনি সবিতাঁ- 
দোবর ন্যায় সত্যকন্মা, অর্থাৎ যাহা করেন, তাঁহ| সফলহয়। শেস্থানে ধল 
সকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেম। 

৪) হেসোম! যখন জল সকল বিশ্বাবস্ু গন্ধন্ধকে দেখিল, তখন 
পৃণ্যকম্মএভারে তাঁহার! বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল ॥ সেই জল সর্মস্ত ঘিনি 

প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জাঁনিতে পারিলেন। তিনি স্্যয 
মগুলের চতু্দিক নিরীঞ্ষণ করিলেন । 

। বিশ্বাবসু নামে দেবলোঁকব।ী গন্ধন্ন জলের স্যস্টিকর্তী, তিনি এ 
সকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন | যাহ! যথা৫থ অথবা যাঁহ। আমা- 
দিগের অজ্ঞাত, তদ্দিন্তয়ে তিনি আঁমাদিগের চিন্তাপ্রবর্তিত ককন, আমা- 
দিগের বুদ্ধিগুলি রক্ষ! ককন(১)। 

৩) নদীদিগের চরণদেশে ইন্দ্র একটী মেঘ দেখিলেন; তিনি প্রশ্তরমব 
দ্বার উদ্ঘাটন করিয়| দিলেন | গন্ধর্ক এই সমস্ত নদীর জলের কথ| উল্লেখ 
করিলেন, ইন্জ মেঘরিগের বল উওম জাঁনেন। 

পক িসীপিপীসপসপ সী 

১৪০ সুভ্ত | 

অগ্রি দেবতা । অগ্নিখধষি | 

১। ছে অমি! তোঁমার প্রশস্ত অন্ন আছে, তোঁমাঁর শিখাগুলি বিলক্ষণ 

দীপ্তি পাঁইতেছে; ওজ্বল্যই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড) তুমি 
ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতি| ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাঁও। 

২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির রহিত উদয় হও, তখন তোৌঁমাঁর 
তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, হহা! শুক্ুবর্ণ ধাঁরণপুর্ক ধহৎ হইয়! 

উঠে। তুমি ছ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে থাক; তুমি যেন পুত্র, 

(১) বিশ্বীবন্ু গন্ধরর্বই বিদাত দেবরপে উপা্দত হইতেছেন। 

১৬৫৯ 



৮জাষইফ,৭ অধ্যায়] খর্থোদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৪১ সুত্র 

52 টপ শু শশা শী টিিশীিশ্শশিট শ্সশ্িিটিতি 

তাঁহারা যেন মাতা, সেই লিমিত্ব "যেন বদ ক্রীড়া করতঃ তাহাদিগকে 

আলিঙ্গন কর। 

ও। হে তেজের পুত্র জাতবেদা| ! উৎকৃষ্ট স্তব পাঁঠিসহকাঁরে তোঁমাঁকে 
সংস্থাপন কর! হইয়াঁছে, তুমি আনন্দ কর । তোমার উপরেই নানাবিধ ও 

নানপ্রকাঁরে সংগৃহীত উত্তম উত্তম বজ্তসামগ্রী ঠোম কর! হঈয়াছে। 

8। হে অমর অগ্নি! নবজাঁভকিরণমগুলে বিভুষিত হইয়া আমাদিগ্রের 

নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি নুদৃশ্য মৃত্তিতে সুশোভিত হুইয়ছ, সন্বফলদাত|, 

যজ্ঞেক সংস্পর্শ করিতেছ। 

৫। হে অগ্নিতুমি যজ্ঞের শৌভাঁসম্পাঁদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দাঁন 

করিয়। থাক, উম উত্তম বস্তও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি | 
অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন মাও এবং সর্দফলোঁতপাঁদক ধন দাঁন কর। 

৩1 যক্ছোপযোগী সর্ব্বদ্রন্ট! প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ লুধের জন্য 

আঁধাঁন করিয়াছে । তে'মাঁর কর্ণ সকলি শুনে, তোঁশাঁর মত বিস্তাঁরশালী 

কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাঁপী, এতাদৃশ তোমাকে মনুত্যেরা স্্রীপুকষে স্তর 

করে। 
শিট এ 

১৪১ স্থুজ | 

বিশ্বেদেব। দেবতা | অগ্নি খষি | 

১। হে অগ্নি! উপযুক্ত মত উপদেশ দাঁও, আমাদিগের প্রতি অগ্গুকূল 
ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দাঁনকর্তী, অতএব আমীদ্গিকে 
দান কর। 

২। অর্ধ্যম্ণ, ভগ, বৃহল্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাঁক্যময়ীশ সরম্বভী 

দেবী, ইহার! সকলে আমাদিগেকে দাঁন ককন। 

৩। আমাদিগকে রক্ষা! করিৰাঁর জন্য আমল] সোম রাজাকে, অগ্নি, 

সূর্য্য, আঁদ্রিতাগণ. বিষুর। ব্ক্ষণম্পতি, রহম্পাতিকে অতবের দ্বার! আহ্বান 
করিতেছি । 

৪। ইন্দ্র ওবাঁযু ওবৃহম্পতি, ই হাপিগকে ডাঁকিলে আনন্দ হয়, ইঙ্াঁ- 
দ্রিগকে ভাকিতেছি, ই হার যেন সকলেই ধনপাভব্ষিয়ে আমাদিশের প্রতি 
প্রসন্ন হন। 

১১৪২, 



৮ অষ্টক, ৮ অধণায়।] খথেদ সংহ্তি!। [ ১০ মণ্ডল, ১৪৩ সৃক্ত | 

শশী 

অষ্টম অধ্যায়। 

১৪৩ সুক্ত ! 

অশ্বিদ্বয় দেবত!) অত্রি খষি। 

১) ছে ভশিদ্বয়! অত্রিখবি যজ্ঞ করিয়। রুদ্ধ হইয়া গিয়া ছিলেন। 

স্তাহাঁকে তোঁমর| এবপ করিলে, যে তিনি থোঁটকের নায় গন্তব্য স্থানে 

গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তন্রপ তোঁমর। কক্ষীবাঁন্ 

ধষিকে নবযৌবন প্রদাঁন করিলে। 

২। প্রবল পরাক্তান্ত শক্রর1 অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘেটিকের ল্যাঁয় 

বন্ধন করিয়া! রাঁখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়! দেয়, তজ্জরপ 

তোঁমর! অত্রিকে মোচনঞ্িরিলে, তিনি যুব! পুকষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে 
চলিয়া এলেন । 

৩। হে শুদ্রবর্ণ সুত্র নাঁয়ক দ্বয় ! অত্রিকে বুদ্ধিদাঁন করিতে ইচ্ছা কর, 

হে স্বর্গের নাঁয়কদ্বয়! তাহা হইলে আবার স্তব কীর্তন করিতে পারি। 

৪ হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হেলায়কদ্বয়! তোমরা যখন 

আশমাদিগের গৃহে মহ্াঁপমারোহ যজ্ঞ আরম্ত হইলে আসিয়া রক্ষা করিয়া, 

তখন বুখিতেছি যে আম।দিগের দ।ন এবং আমীদিগের স্তব তোমরা! 

জানিতে পারিয়াছ | 

(1 ভূ নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইযাঁছিল, তরঙ্গের উপর 

আন্দোলিত হইতেস্িলঃ তোমর পক্ষষুক্ত নৌকা লইয়] ভার নিকটে 

উপস্থিত হইলে 1 হে সত্যঞ্ধরপ অশ্বিপ্ঘয়! তোঁমর] তাঁহাকে পুনর্ববাঁর 

যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে। 

৬। হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্ধয়! তোমর] ভাগাবস্ত লো.কর নায় দাত। 

হইয়| আমাদিগের নিকটে ধনসহকারে আগমন কর। গেরূপ ছুগ্ধ বদ্ধ 

প্রাপ্ত হইর| গাভী আপীন পুর্ণ করে, তদ্জরপ আমাদ্গকে ধনে পুর্ণ কর। 

১৬৫ 



৮ জাই, ৮ অধ্যায়।; খথেদ্ সংহ্থিভ' | [ ১০ মণ্ডল, ১৪৪ লৃক্ত। 

সিসি উিস্পাপ্শি্শিস্া। পিস িপপিপিপ পাস াািিল 

১৪৪ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা | স্তুপর্ণ খষি ! 

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্থিকর্তা। তোষার জন্য এই অমৃততুল্য সোম 
ঘোঁটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে । ইহা বলের অ।ধানকাঁরী এবং সকলের 

জীবন স্বরূপ । 

২। দাতা ইজ্জের উজ্গুল বজ অখমাদিগের অশতবের যোগ্য। ইন্দ্র 
উদ্ধতূশন নাঁমক সতবকর্তাকে পালন করেন) যেমন খতুদেব যজ্ঞকর্তীকে 
পাপন করেন, তদ্ধেপ ইপি পাঁলন করেন 

৩। উজ্্বলঘূর্তি ইন্দ্র যমানম্বরূপ নিজ প্রজাদিগের নিকট..অতি 
্লচাকরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অথাঁৎ শুপর্ণ) খধি, তিনি 

'যেন আমার বংশ রদ্ধি করিয়াছেন | 

৪। শ্যেনের পু্ত্র মুপর্ণ অতি দূর দেশ হইঘত গোম আনিয়াছেন, 

তাহ] অশেধ কর্মের উপযোগী, তাহ! বত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে| 

৫ ভাহা রক্তবণ, তাহ! অন্যের স্থস্টিকর্তী, তাহ! দেখিতে মুন্দর, 

তাঁহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহ) শেন আপন চরণের দ্বার! 
আহরণ করিয়াছে। হেইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমাযু ও 

জীবন বিতরণ কর, ইহার অনুরোধে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর। 

৬। পোঁম পাঁন করিয়া! ইন্দ্র দেবতাঁদিগকে এবং অন্মদাপিকে বিশিষ্ট 

রূপ রক্ষী করেল। ছে উতকৃষ্ট কর্মমকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমা- 

দিশকে অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, য্জের অনুরোধে এই সোম আমাদিগের 
কর্তৃক প্রস্তুত কর হুইয়াছে। 

১৬৫৬ 



৮ আষ্টক, ৮ আঁধায় ] খাগদ সংহিত। [ ১০ মণ্ডল। ১৪৫ জজ । 

১৪৫ সুক্ত | 

সপরী পীড়ন দেবত1 ইন্দ্রাণী খবি। 

১। এই যেতীত্র শক্তিযুক্ত লতা, ইহ1 ওষধি, ইহা আঁমি খননপু্বর্ক 
উদ্ধত করিতেছি, ইহাদাঁরাঁ সপড়ীকে কেশ দেওয়! যাঁয়, ই! দ্বারা স্বামীর 
প্রণয় লাভ কর! যাঁর। 

1 

২। হেওষধি! তোঁমাঁব পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবাঁর উপাঁয়- 
স্বন্ূপ, দেবতার! তোমাকে সমষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেঃজ অতি তীব্র, 

রি আমার সপত্বীকে দুর করিয়! দাও; যাহাতে জামার স্বামী আমারি 
বশীভূত থাকেন, তুমি তাহ! করিয়! দাঁও। 

শ। হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও ঘেন প্রধান হই, প্রধানের 

উপর প্রধান হই | আমার সপত্ী যেন নীচেরও নীচ হইয়| থাঁকে। 

৪) সেই জপত্ীক্ধ নাম পর্ধান্ত আমি মুখে আনি না । সপত্বী সকলের 
অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দুরে আমি সপত্বীকে পাঠ।ইয়! দি। 

৫| হে ওষধি! তোঁমাঁর বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে; এস 

আঁমরা উভয়ে ক্ষমতাঁপন্ন হইয়! মপত্ীকে হীনবল করি। 

৩। হে পতি! এই ক্ষমতাঁযুদ্ত ওষধি তোমার শিরোভাঁগে রাঁথিলাঁম। 

সেই শঞ্তিযু্ধ উপাধান (বালিশ) তোঁমাঁকে মস্তকে দিতে দিলাম | রমন 

গাভী বসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিন্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি 

যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়(১)। 

(১) এই স্ুক্টী সপতীদিগের উপরপ্রভূত্ব লাঁতেরমন্ত্র। এটী অপেক্ষীকৃত 
আধৃপিক তাহা বল বাঁছুল্য। এন্ৃক্ত রচন্দীর সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং 
লপর্রীদিগের যধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাঁবছিলঃ তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে | 

১৬৫৭ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায় 1] ধর্থেদ সংছিতা | [১০ মণ্ডল, ১৪৬ হুক্ত 

১৪৬ সুক্ত। 

অবণ্যাঁনী দেবতা) / দেব মুনি ধাষি। 

১। হে অরণ্যানি ! (বৃহৎ বল)। হে অরণ্যাঁনি ! তুমি যেন দেখিতে 

দেখিতে অন্তর্ধীন হইয়া যাও, (অথথ কতদূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। 

তুমি কেন গরমে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা! কর ন1? তোমার কি একাকী থাকিতে 

ভয় হয় ন16। 

২। এক জন্ত বষের ন্যাঁর শব্দ করিতেছে” আঁর এক জস্তু চীচী, ইত্যাকার 

শব্ধ করিয়। যেন তাহাঁর উত্তর দিতেছে, যেন ইহার! বীনার ঘটায় ঘটায় 

(পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়| অরণ্যানীকে বর্ণন|করিতেছে। 

৩। অরণ্যালীর মধ্যে কোথাঁও যেন গাভী চরিতেছে, (এইরূপ ভ্রম হয়), 

কোঁথাঁও থেন একটা অষ্টলিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্াবেল| যেন উহার মধ 

হুইন্তে কত কত শকট নিত হইয়া! আদসিতেছে(১)৭) 

৪। তবেকি এই একব্যক্রি গাঁভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই 

আঁর এক ব্যক্তি কাঁষ্ঠ ছেদন করিতেছে £ অর্রণ্য।মীর মধ্য যে ব্যক্তি থাকে, 

সে জ্ঞান করে যেন সন্ধীৰেল কেহ চীৎকার কিয়! উঠিল। 

৫) বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণ বধ করেন ন!। অন্য 

অন্য পশু ন। আসিলে তথায় কোন আশঙ্ক নাই, তথায় সুস্বাচু ফল আহার 

করিয়। অতি শুখে কাঁল ক্ষেপ হয়। 

৬। সৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথা বিদ্য- 

মান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই। অরণ্ণানী হরিণদিগের জননী- 

স্বরূপাঁ। এই রূপে আঁমি অরূপ্যাঁনী বর্ণনা করিলাম । 

(১) আলেক ও অন্ধকীরের ত্রশিড় বশত? এই সকল অলীকদৃষ্টি। এই সৃভটী 

অরণ্য লন্ধে একটি কবিতা মীত্র । 

১৬৫৮ 



৮ অষ্টন, ৮ অধাাঁয়।] খথেন সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ১৪৭ সুজ 

১৪৭ শক্ত | 

ইন্দ্রদেবতা। সূলেদা খষি | 

১) হেইল্ : তোমার ক্রোধকে আঁমি প্রধান বলিয়া যান্য করি । 

কারণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়ছ এবং লোকহিতার্থে রষ্টি স্থস্টি করিয়াছ। 
ছ্ুন্োক ও ভুলাক তোমারই অধীন হইয়| থাকে] হে বজ্তধারী! এই 
পৃথিবী তোঁমার প্রভাবে কীঁপিতে থাঁকে। 

২] হে ইন্দ্র! তোঁশার কিছুমাত্র নিন্দা নাই। তুগি তন্ন স্থ্ি 
করিবার সংকন্প করিয়া! আপনার ক্ষমত1 দ্ারামাঁয়বী বৃত্রকে পীড়া দিলে। 

মন্ুষ্যণ গৌঁকাঁমন| করিয়া তোঁমারি নিকট যাঁচক হয়। সকল যজ্ঞ ও 

হোমের সময় তো।মাঁকেই প্রার্থনা করে। 

৩। হে ধনশালী! হে পুকছুত ! এই সকল বিদ্বানূ ব্যক্তির লিক 

প্রাদুভূতি হও, ইহাঁর1 ক্টামার প্রমাদে শ্রীবদ্ধিশালী ও ধনখান্ হইয়াছেন। 

পুত্রপৌত্র ও অন্যানা অভিলষিত বস্তুলাঁভের জন্য এবং বিশিন্ট ধন পাইবাঁর 

নিমিত্ত ই'হার! বঞ্জানুষ্ঠ।মপুর্ধক বলবাঁন্ ইন্দ্রেরই পুজা করেন । 

৪। যেব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপাঁনজনিত আনন্দ প্রদান করিতে জানে, 

মেই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থন! করে। ছে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞদাঁতা| 

বাতির প্রীর্দ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিহরদিগের দ্বার! ধনে 

অন্নে পরিপুণ হয়। 

৫। বলপাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব কর! হয়, তুমি 

বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাঁ। হে প্রিয়দর্শন ! তুমি মিত্র ও বকণের 

ন্যায় অলেখকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন সমস্ত ভাগ 

করিয়! দিয়] থাক। 

১১৫৭৯ 



৮ আষ্টক, ৮ অধ্যায় ।] খাগরন্দ সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ১৪৮ শক্ত । 

শী শীশী্ী শী ীাীিিশিশীা তি শীশী শিশি ১ ও শশী তত টড 

১৪৮ স্ৃক্তী | 

ইন্দ্র। দেবতা । পৃথু খা । 

১। হে গ্রচুরধনশালী ইন্দ্র! আমর! সোঁম গস্তত করিয়! এবং অন্নের 

আয়োজন করিয়। তৌন্বীকে স্ব করিতেছি । যে সম্পত্তি তোমার মনের 

অনুরূপ, তাহ! আম(দিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আএয়ে 

আমর নিজ উদ্যোগেই যেন খন লাভ করি। 

২) হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র ! তুমি জন্ম গ্রহণ করিবার পরই সর্ধ্য- 

মূর্তিতে দাঁসজাঁতীয় প্রজাদিগকে পরাঁভব কর। যে গুহার মধ্যে লুক্কাইত, 

ৰ1জলের মধ্যে নিট আছে, তাঁধীকেও পরাভব বর। হি পতন_&ইলেই 

আমরা লোম প্রস্তুত করিব । 

ও। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান, মেপাবী ও খধিপিগের তব 

কাঁমন। কর, সেই স্তৃতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর* আমরণ! সোঁমের দ্বার 

ভোঁশর প্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমর] যেন তোঁমার অন্তর 

হই। হেরথারূ্ঢ়! এই নকল আহারের দ্রব্য তোমাঁকে নিবেদন । 

৪ হে ইন্দ্র! এই সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঁঠ কর! 

হইয়াছে । হেবীর! ধাহারা প্রধানের প্রধান, তাহাদিগকে অন দাদ 

কর। যাহাদিগকে স্েহ কর, তাহার যেন তোমাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করে। 

বাহার! স্তব করিবার জন্য একত্রে দাঁড়াঁইয়াঁছেন, তাহাদিগকে রক্ষা কর । 

₹ |] হেবীর ইন্দ্র! আমি পৃরু তোমাঁ.ক ডাঁকিতেছি, আমার আহ্বান 

শ্রবণ কর, বেনের পুন্তর পৃথুর স্তবের দ্বার! তোমাকে স্তব কর হইতেছে। 

এই বেনপুন্ত্র ঘুতযুক যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্ব করিয়াছে । আর 

আর ভ্তবোচ্চারণকাঁরীগণও ধাবিত হইতেছে, যেন্ধপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে 

ধাঁবিত হয়, তদ্ত্রপ ধাবিত হইতেছে । 

১৬৬৪ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ]য়।] খথেদ নংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ১৪১ হৃক্ত। 

/০ .- - নু নে শু টিন ভিন 

% ৮ 

১৪৯ স্ুক্ত | 

সবিত দেবত11 অহ খষি। 

১1 সবিতা নান! যন্ত্রের ছার! পৃথিবীকে নুস্থির রাথিযাচ্থেন, তিনি বিনা 
অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃণ্টরূপে ধাঁধিয1 রাখিয়াঁছেন। এই দেখ, আঁকাঁশে 

সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাঁশি অবস্থিত আছে, ইহার। ঘোঁটকের ন্যায় গাঁত্র কম্পিত 

করে, ইহার! শিরূপঞ্জব স্থানে বদ্ধ আঁছে, ইহ হইতে সবিতাঁই জল নির্গত 

করেন। 

২। জমুক্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানেবদ্ধ থাঁকিয়| পৃথিবীকে আদ্র করে, 
জলেরপুভ্র সবিত! এ স্থান জানেন। তী!হা হঈতেই পৃথিবা, তাহা হইতেই 

আঁকীশ উদয় হইছে, তাহা হইতে ই দ্ুলোক ও ভুলো বিস্তীর্ণ হইনাঁছে। 

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়! থাকে, ধাহারা অমর, 

ভবনের উত্পন্্র জীবন্ুরূপ, তাহার! শেষে জমিরাছেন। স্পর্ণ গ্রকত্মান্থ 

সবিত1 হইতে অগ্রে জন্বিয়াছেন । তিপি ইহার ধারাণক্রিয়ার পশ্চাৎ- 

বস্তাঁ। 

৪। সেই সবিত] ধীহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থন! করে, তিনি 

স্বর্গের ধাঁরণক্তী, তিনি আমাদিগের নিকট নেইপ্ূপ গৎমুক্যের মহ্তি 

আগমন ককন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন ঘোদ্ধাব্যক্তি 

অশ্বের দিকে যাঁয়, ঘেমন নবপ্রস্তা ধেনু প্রসন্ন*নে ছুগ্ধী বধ্ণ ক্রিতে 

করিতে বসের দিকে যার, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায় 

৫1 হে মবিত! যেমন অঙ্গিরার বণসস্ভৃত »1মার পিত। হিরণ্য- 

ত্বগ এই যঙ্জে তৌম।কে আহ্বাঁন করিতেছেন, তদ্জরগ আমি তাহার পুত্র 

আর্ট তৌমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করিতে করিতে তোমীর 

সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়ীছি, যেমন যগমাঁন্রো সোমলতা রক্ষার 

জন্য সতর্ক থাঁকে। 



৮ অষ্টক, ৮ অধীয়।] খথেদ সংহ্তো। [ ১০ মণ্ডল, ১৫০ সুক্ত |: 

পা প্পেীশাশী শশী শিলা শি শশা ট পশলা শাটল হন শিহইহিটোততি শি লি শি চি 

১৫০ সুত্ত | 

অগ্নি দেবতা । মৃড়ীক খষি | 

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাঁদিগের নিকটে হব্য বহন করিয়! থাক, 

তোশীকে শুজ্বলিত কর] হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত হইয়াছ। আঁদিতাগণ, 
বসুগণ ও রুদ্রণণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞে এস, মুখ দিবার জন্য এন । 

২ এই যঙ্ঞ, এই শব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত 
অগ্মি! আঁমরখ মহুষ্য, তোমাঁকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাঁকিতেছি । 

৩। তুমি জাতবেদ[, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তৃতিবাক্য দ্বার! 
জ্ভবকরি। হেঅগ্নি! যাহাঁদিগের কার্য সুখকর) সেই সকল দেবতাঁদিগকে 

সঙ্গে লহইর1 এস, সুখের জন্য এস । 

৪| দেব অগ্নি দ্েবতাদিগের পুরোহিত *হইয়াঁছেন। মনুষ্যেরা 

খষির1, অগ্নিকে প্রস্থলিত করিয়াছে | প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্সিকে 
ডাক্তেছি | তিনি আমাকে সুখী কবন। 

৫। আগ্ন যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরবাক্ত, গবিষ্টির, কথ ও ত্রসদস্থাকে 

রক্ষ। করিয়।ছিলেন। বসিষ্ট পুরোহিত অগ্িকে আহ্বান করেন, মুখের 

জন্য আন্বাঁন করেন । 

১৫১ সুপ্ত | 

শ্রদ্ধা দেবত। | শ্রদ্ধা ঝষি | 

১| আদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন(১)। অদ্ধাপ্রয়ুক্িই যজ্ঞ" 

সামগ্রী জাঁভৃতি দ্েওয়] হয়। শ্রদ্ধ! সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাঁকেন। ইহ 
আমি স্পন্ট বাক্যে জানাইতেছি | 

এ সপপশীসীসপী পপ পাপে পিপিপি 

(১) শ্রদ্ধা অর্থে ধর্ম্মে বা সত্যে বিশ্বীন, তাছ! হইতে একটী দেবীবপে উপাসিত 

ইলেন। এ সুক্তটা আধুনিক) ৩ খকে তাস্থুর শব পৌবাঁণিক অর্থে ব্যবহৃত 
ইহয়াছে। 

১৬৩৩২ 



৮ অষ্টক, ৮ ভাধ্যায়। খথেদ 'সংহিতা। [১০ মণ্ডল, ১৫২ ভুক্ত 
স্কুল ইল ১১, 

২+ হে শ্রদ্ধা! যেদান করে, ওুঁমি তাঁহার প্রিয়কার্ধ্যর অনুষ্ঠান 
কর; যে দাম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাঁহাকেও অন্তউ কর। যাহার! 
ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তাহারা! ভ্রীতি লাঁভ ককক। হেশ্রদ্ধ।'! আমার 
এই কথাী রক্ষা কর । 

৩। যখন অন্ুরেরাঁ প্রবল হইল, তখন দেবতাঁর! এই শ্রদ্ধা, অর্থাৎ 
বিশ্বাস করিলেন, যে, ইহীদিগকে বধ করিতেই ইইবে। হে শ্রদ্ধা! বাহার! 
ডোঁজন করায় ও যজ্ত করে, তাঁহাদিগের বিষয়ে আঁমি যাহ! বলিলাম, সেই 
বথাঁচী সফল কর। 

8| দেবতার! এবং যজমাঁন ব্যক্তির! বায়ুকে রক্ষকন্বরূপ পাইয়! 
শরদ্ধারই উপাসনা করেন | মনে কোন সংকল্প উদর হইলে লোকে অদ্ধারই 
শরণাগত হয়। অদ্ধার প্রসাঁদে ধন লাভ কর! বাঁয়। 

৫। শ্রদ্ধাকে আমর প্রাতঃ$কালে আঁহ্বাঁন করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যহি 
কালে ডাঁকি; যখন ্য অস্ত যাঁন, তখনও অদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! 
এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুন্ত করিয়! দাঁও। 

পাশা টি 

১৫২৭ হৃর্ঃ। 

ইন্দ্র দেবড11 শখন খষি | 

১। আমি শাঁস এই রূপে ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি । 'হে ইন্দ্র! তুমি 

মহত শক্রঙক্ষণকাঁরী ও আশ্চর্য্য, তোমার অখাঁর মৃত্যু নাই, তাঁহার কখনও 
পরাজরু হয় ন1। 

২। ঘিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের 

বিনাঁশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, রি বর্ষণ করেন, সোম পান 
করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আঁমাদিগের সমক্ষে আগনন ককন | 

৩। হেরত্র-নংহারী ইন্দ্র ! রাক্ষনকে ও শত্রদিগকে বধ কর? বৃত্ের 

ছুই হনু ভঙ্গ করিয়া! দাঁও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিম্ষল কর। 

৪| হেইজ্্র! আম(দিগের শত্রদিগকে বধ কর ) যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষ" 
দ্রিগকে হীনবনকর| যে আঁমাঁদিগের মন্দ করে, তাহাকে জঘন্য অন্ধকারে 
লিমগ কর | 

১৬১৩ 



৮ জষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৫৪ হুক ( 

৫ হেইজ্্র! শত্রুর মন এক্ট করিয়া দাও; যে আঁমাঁদিগর্ছে জরা- 

জীর্ণ করিতে চাঁহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শক্রর 
ভাঁক্রোশ হইতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট মুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত 
খণ্ডন করিয়া] দাঁও। 

১0১১১ 

১৫৩ স্ুক্ত | 

ইন্্ দেবী | ইন্্র মাত) মামে খবিগণ | 

১| ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাঁগণ সদ্য প্রন্থত ইজ্রের নিকটে যাইয়! 

তাহার নেব! করিতেছেন এবং তাহার প্রসাঁদে উত্কৃউট ধন প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। 

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্ধ্য ও তেঃজ হতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
অর্থাৎ এ গুলিই তোঁমাঁর উপাদান । হে বদ্ধীনকারী! তুমিই অভিলাষ 

পুর্ণকর্তী । 
৩। হে ইন্দ্র! তুমি রত্রের নিধনকর্তা, তুমি আকাঁশকে বিস্তারিত 

করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদার! স্বর্থকে উন্নত করিয়! রাখিয়াছ। 
৪| হেইজ্দ্র! লুর্ধ্য তোমার সহচর, তুমি তাকে ছুই হস্তে ধারণ 

করিয়! আঁছ।| তুণি বলপুর্বক বজ্কে শাণিত করিয়া থাক। 

৫| হেইন্দ্র! তুমি তাবৎ জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর।| এত1- 

দশ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করিয়া! রহিয়াছ। 

১৫৪ সুত্। 

মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবত1 | বমী খষি। 

১। কোন কৌন প্রেতের জন্য পোঁমরস ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ প্ত 

সেবম করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর শত বহিয়] থাকে, হে প্রেত! 

তুমি তাহাঁদিগের নিকটে গমন কর। 

২। বাহার! তপস্যাবলে ছুদ্ধর্ষ হইয়াছেন ) যাহার! তপস্যাবলে হর্গে 

শিয়াছেন) যাহারা অতি কঠোর তপন্য| করিরাছেন? হে প্রেত! তুমি তাহা- 
দ্রিগের নিকটে গমন কর। 

১৬৬৪ 



৮ অষ্টক, ৮»'অধ্যায়।] থথেদ যংহিতা। [১০ মণ্ডল, ১৫৫ ছাক্ত | 

৩৯ বাহার যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন ; «যে সকল বীর শরীরের মায়। ভাগ 
করিয়াছেন; কিংবা! বাহার সহত্রদক্ষিণ! দান করেন; হে ৫প্রত! তুমি 

তীহাঁদিগের নিকটে গমন কর। 

৪। যে সকলপূর্বতন ব্যক্তি। পুণ্যকর্্বের অনুষ্ঠানপুনর্বক পুণাবান্ 
হুইরাছেন, পুণ্যের আ্োত বঞ্ধি করিয়াছেন, ধাহাঁর1 তপস্য। করিয়াছেন । হে 

যম! এই ৫্রত তাহাঁদিগের নিকটেই গমন কৰক | 

৫1 যেসকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহত্র প্রকার সৎকর্দের পদ্ধতি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ধাহার! হ্রধ্যকে রক্ষা করেন, ধাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! তপস্যাই করিয়াছেন) হে যম! এই প্রেত মেই সকল খষিদিগের 

নিকট গমন ককক(১)। 

পাস 

১৫৫ সুক্ত | 
ক, 

অলক্ষণী নাঁশ ও ব্রদ্বণম্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা | শিরিহিঠ ধষি। 

১] হে অলন্মনী ! তুমি বদান্তাঁর বিপঙ্গ, সনদ! কুৎসিত শব্দ কর, 

তোঁমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার এক মাত্র কার্য; তুমি 
পন্বতে গমন কর। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপাঁয় করিতেছ্ছি, যাহাতে 

তোমাকে অবশ্যই দূর করিব । 

২। দেই অলঙক্ষমী সর্বজাতীয় ভ্রণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ রক্ষলতা 
শশ্যাঁদির অঙ্কুর নউ করিয়া] ছুর্ভিক্ষ আনয়ন করে)? তাঁহাঁকে আমি এই 

স্থান হইতে এবং এ স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষুতেজা ব্রদ্ষণস্পতি ! 

বদান।তাঁর বিপক্ষম্থরূপ1 মেই অলক্ষনীকে এই স্থাঁদ হইতে দুরীকৃত করতঃ 
আগমন কর। 

৩। এ একখানি কাঁষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসিতেছে, উহার 
পুকষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই) হে বিরূপাকৃতি অঙম্নী! উহাঁর 
উপর আঁরে!হণপুর্ব্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর। 

(১) পুণ্যকর্মে হ্বর্লীত হয়, তাঁহ৷ এই সৃক্তে প্রকাশিত হইতেছে । বেদের 
যম ন্বর্শসুখদাঁতা, (দণ্ডের ,নিযস্ত। নহেন), তাঁহাও ইহ) হইতে প্রকাঁশ পাঁইডেছে। 

১৬৬৫ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়] খধেদ ফংছি৬1। [১০ মণ্ডল, ১৫১ সৃক্ত। 

স্পা শা 

৪। ছে হিৎসাঁময়ী কুৎসিত পব্দকারিণী অলঙ্ষমীগণ ! যখন এন্ডীমর! 

তৎপর হইয়! প্রকৃষ্টগমনে চলিয়! গেলে, তখন ইন্দের সকল শত্রু নট হইল, 

জল বুদ্বুদের ন্যায় তাঁহার1 মিলাইয়! গেল। * 

৫ এই সকল ব্যক্তি গ্রাভীদ্বিগকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছে, ইহার! 

অশ্সিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন ক্রিয়খছে, দেবতাঁদিগের উদ্দেশে অন্ন উৎ- 

সর্গ করিয়াছে; কাহার সাধ্য যে ইহাঁদিশকে আক্রমণ করে(১)?| 

১৫৬ সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা'। কেতু খষি। 

১। যেরূপ মাঁজিতে, অর্থাৎ ঘোঁটক ধাঁবন স্থানে শীত্রগমী ঘে'টককে 

ধাবিত কর হয়, তদ্রুপ আঁমাদ্রিগের অুবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, 

ভীহার প্রসাঁদে আমরণ যেন যাঁবতীঘ্র ধন জয় করি। 

২। হেঅগ্নি! তোম!র নিকট যেরূপ আশ্রর পাইয়া! আমর] গণভী- 

দিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহাঁয্যকারিণী 

সেনাত্বরূপব, সেই রক্ষণ আমাদিগকে পাঠাইয়! দাঁও, তাহ! হইলে আমরা 

ধন লাভ করিব। 

৩ হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাঁও, তাহা'র সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাঁভী ও 

অশ্ব খাকে। আকাশকে ব়িজলে অভিষিক্ত কর; বাঁণিজাকারীর বাঁণিজ্য- 

কার্য প্রবর্তিত কর। 

৪। হেঅগ্ি! যেকুর্য্য সর্বদাই যাঁইতেছেন, ঘিনি লৌকদিগকে 

আঁলোঁক দিতেছেন, তাহাকে আঁকাঁণে বসাইয়1 দাঁও। 

৫। হেঅগ্নি॥ তুনি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়| দাঁও, অর্থাৎ 

তোমাকে দ্রেখিলেই তথায় লোকালয় জাছে এরূপ অনুমান হয় । তুমি 

প্রিচ্ছতম ) তুমি শ্রেঠ | তুমি যজ্ঞধানে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণ 

পাত কর; অন্ন আনিয়! দাঁও। 

(১) এ হুক্রটা অমঙ্গল নাশের মন্ত্র। এটা আধুনিক, বলা বাছল্য । 

৯৬৬৬ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] ধর্েদ/মংহ্তা ৃ [ ১০ মণ্ডল, ১৫৮ হৃক্ত | 
রর ₹---₹--্শ্্ল্্্া্্্্্ী্্্ট্্শ্্্্্্্ট্টট্্টট 

ট 

১লে স্থৃত্ত | 

* বিশ্বেদেবা দেবতা। ভূবন খষি। 

১। এই সমস্ত ভুবন হইতে আমর] যেন মুখের উপাঁ় করিতে পারি) 
ইন্দ্র ও তাঁবৎ দেবতা সেই উপায় করিয়। দিন। 

, ২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়! আঁমাদিগের যজ্ঞ ও দেহ ও 
সন্তাননস্ততি নিরূপদ্রব করিয়া] দিন । 

৩। ইন্দ্র আঁদিত্যদিগকে ও মকংখণকে সহকাঁরী স্বরূপ লঙ্ুয়া 
আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত1' হউন । 

১8 | দেবতাঁর যখন অনুরদিগকে বধ করিয়1 প্রতাঁগমন করিলেন, 

তখন তাহাদিগের, অমরত্ব পদ রক্ষা হইল(১)। 

৫। নান1 কার্ধ্যদাঁর] স্তবকে দ্েবতাদিগের নিকট প্রেরণ কুর! হইল। 

তদনত্তর আকাশ হইঙেগ্রফ্টি পতন হইতে দেখ! গেল। 

১৫৮ সুক্তী। 

হুর্ধয দেবতা | চক্ষু খষি। 

১) সু্ধ্য আমাদিগকে স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বাঁয়ু আঁকাঁশের উপদ্রব 
হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষ! করুন । 

২। হে জবিতা! আমাদিগের পুজ। গ্রহণ কর। তোমার যে তেজঃ, 

তাঁহার উদ্দেশে একশত যদ্র অনুষ্ঠান কর| উচিত, শক্রদিগের যে সকল 
উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়! পড়িতেছে, তাহা হইতে আঁমাঁদিগকে রক্ষা! কর । 

৩। অবিতাঁদেব আমাদিগকে চক্ষু দীন ককণ, পর্বতদের চক্ষু দন 

ককম) বিধাঁত। আমাদিগকে চক্ষু দান ককন । 

৪। আঁমাঁদিগের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দাঁন কর, যাহাতে 
সকল বস্ত উত্তমরূপ প্রকাশ পাঁয়, সেই জন্য আঁমাঁদিগের শরীরকে চক্ষু দান 

(১) অস্থুর শবের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এই ভুজের অপেক্ষণকত আধুনিক 
রচন। প্রকীশ কারঞ্েছি ! 

১৬১৬৭ 



৮ অই্টক, ৮ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৫৯ ভৃত্। 

কর। আঁমরখযেন সকল বস্ত্র একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করিতেপাঁরি, 

এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি। 

৫| হে ন্ুর্য! তোমাকে যেন আঁমরঅতি উৎকৃটরূপে দর্শন করিতে 
পারি, আর মনুষ্যগণ যাহ! দেখিতে পাঁ়, তাহা! যেন অ।মর1 বিশেষ বিশেষ 

করিয়| দর্শন করিতে পারি। 

* ১৫৯ দুক্তে | 

শচী দেবতা । শচীই খবি(১)। 

১| এই যে সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, ইহা! আমার সৌভাগ্যই উদয় হই- 
যাছে। আমি ইহ! বুঝিয়াছি; সকল সপত্বী আমার নিকট পরাস্ত, আঁমি 

ত্বামীকেও বশ করিয়াঁছি। 

২। আমিই কেতু, আমিই মস্তক; আঁমি প্রবপ হইয় ব্বাঁমির নিকট 
মিষ্ট বাঁকা লাভ করি। আমাঁকে সর্বোপরিবর্তিনী জানিয়! আমার স্বামী 

আমার কার্য্েই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন । 

৩। আমার পুভ্রগণ শত্রনিধন কারী, অর্থাৎ বলবাঁনূ ; আমার কন্যাই 

সব্দশ্রেষ্ঠ শে!ভায় শোঁভিত। আঁমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম 

শ্বামির লিট আঁদরণীয় হয়। 

৪। যেবজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবাঁনূ ও শ্রে্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ ! 
আমি তাহাই করিয়াছি; তাঁহাঁতে আমার সকল শত্র নষ্ট হইয়!ছে। 

(১) এটীও সপত্বীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র! এটা যে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, তাঁহ! বল1 বাছল্য । শচীকে এই সৃকত্তের দেবতা ও খবি বলিয়] উল্লেখ 

কব হইয়াছে, কিন্ত কতটা ইন্ঞাঁণীর উক্তি, স্ত্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন 
নাই। ফলতঃ প্রথম নয ম্গুলে যে প্রষিদিগের নাঁম দেওয়া! হইয়াছে, তাহার অর্থ | 
'ছে,তৃক্রগুলি প্রায় সেই (সই খষিব1 তদ্বংশীয়দিশের দ্বীব] রিচত। দশম মণ্ড- 
লের অনেকগুলি তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক এৰং পখছে লোকে লে গুলিকে অশ্রদ্ধ 
করে, লেই জন] ঝষির স্থলে দেবতা দিগের নাম বসাইয়1 দেওয়] হইয়াছে। 

৯৬৬৮ 



৮ আহক অধীর খথেন। সংহিতা [১০ মণ্ডল, ১৬২ ভুঠে? 
পেস্পেপ শি শীল 

$ € 

্ রা ১৬২ ] স্বপ্ত ৫ 

গর্ভরক্ষ4 দেবতা । রক্ষোহ? ঝবি | 

১] রাঁক্ষপ নিধনকাঁরী অগ্মি স্তোত্রের সহিত একমত হইয়। এস্ান 
হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাঁধ, উপদ্রব, রোগ দুর করিয়| দিন, যাহার 

দ্বার, হে নারি! | তোমার যোনি আক্রান্ত হইয়াছে। 

২। হে নারি! যে ম[ংসভোঁজী রাঁক্ষল, অথব| যে রোঁগ, ৰ| উপদ্রব 
তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষমনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত 
মিলিত হইয়! সেই সমস্ত বিনাশ ককন। 

৩। পুকষের শু ক্রসঞ্চার কাঁলেই হউক, অথব| গর্ভ উত্পন্ন হইবর 

কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দৌলিত হুইবাঁর কাঁলে হউক, অথব| 
ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে হউক, তোঁমাঁর গর্ভকে যে নষ্ট করে বাঁ নষ্ট করিতে 
ইচ্ছ| করে, ভাঁহাঁকে আমর এই স্থান হইতে দুরীভূত করিলাম ৭ 

8| গর্ভ নট করিবাঁর জন্য যে তৌম1র ছুই উক বিশেবিত করিয়া দের, 
অথব| যে এ উদ্দেশে স্ত্রী পুকষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথব! যে যোনির 
মধ্যে নিপতিত পুকষ শুক্রকে লেহন করিয়! লয়, তাঁহাঁকে এই স্থান হইতে 

দুরীভু তকরিলাম! 

£। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভরা পতি, বা উপপতির মূর্তি- 
ধাঁরণপুর্বক তোঁমীর নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নট করিতে 

ইচ্ছা! করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি। 
৬। যে রাক্ষস ল্বপ্াবস্থা় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাঁকে যুদ্ধ করিয় 

নিকটে যাঁয়, যে তৌঁমাঁর সন্ত!নকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাঁকে এই 

স্থান হইডে দূরীভূত করি(১)। 

(১) এন্ুক্তটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্রমীত্র। এটা আধুানক, তাঁছ৷ বলা বাহুল্য | 

১৬৭১ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্ায়।] খধেদ সংহত] [১ মণ্ডল, ১১৪ হৃজ 

৮4১৬৩ তে | 

বক্ষবারেগের নবশ দেবতা । বিরৃহা খাবি? 

১) তোমার ছুই চক্ষু, ঢুই মাসারন্ক, ঢুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মন্তিষ্ক 

ব] জিহবা এই সকল অবয়ব হইতে যক্সমা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাঁড়াইয় 

দিতেছি। | 

২। তোমার শ্রীবাস্থিত শিরাঁসমৃহ হইতে, আমায় হইতে, অস্থিসন্ধি 

চুই শাছ, ছুই হস্ত, চুই স্বত্ব, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাথিকে তাঁড়াইতেছি 

ও। তোঁমাঁর অন্ননাঁড়ী, ক্ষুদ্রনাঁড়ী, বছদগ হৃদয়দ্ছান, মূত্রাশয়, যকৃ€ 
ও অন্যান্য মাংসপিণ হইতে আমি ব্যাথিকে তীঁড়াইতেছি। 

৪। ভোমাঁর দুই উক, ছুই জাঁনু, ছুই পার্ষি (গোঁড়া'ল) ও ছুই চরণ- 

প্রীন্ত হইতে, এবং ডুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আদি 

তাঁড়াইভেছি। | 
&। প্রত্ত্রীবকাঁরী তোমার পুঁকযান্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন 

বি তোমার সর্ধবীঙ্গ শরীর হইতে আমি এই ব্যাধিকে ভাঁড়াইতেছি| 

৬1 প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোঁম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, 

তোমার সর্বীঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জগ্ঘিয়াছে, আমি তথ! হইতে 

ঘাহাকে তাঁড়াইতেছি(১)। 

১৩৪ সত্তা | 

ছঃন্বপ্ন নখশ দেবত1। প্রচেত খবি। 

১। ছেড়ুংস্বপ্র দেবতা ! তুমি মনকে অধিকাঁর করিয়া; তুমি সরিয়! 

মাও; পলায়ন কর; দুর স্থানে যাইয়| বিচরণ কর। অতিদৃরে যে দির্ধতি 

দেবড়1 আছেন, তাঁহাকে যাইয়া কহ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, 

অতঞব তিনি কেন মনোরথ তঙ্গ করেন। 

(১) এটীও রোগ আরাম করিবার মন্ত্র। আধুনিক, তাছ। বল! বাছল্য। 

১৬৭? 



৭অষ্টক, ৫ অধ্যায়। ] খগে সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১০১ ছু । 

টি ভি ----_ খাঁ লা্্গ 

গঞ্চম অধ্যায় । 

্ীাািশিশশীশীশীশ 

১০১ সুন্ু। 

পবমান লোম দেবতা । স্ীদিও, য্ঠাস্হ। নহুব, মনু ও প্রজাপতি খষিশ্বণ। 

১। হে বন্ধুগণ! পুর্ধে যে সমস্ত অন্ন জয় করিয়! আনা হইযু]ছে, 
তৎসহকাঁরে ব্যবহার করিবার জন্য হর্ষ কর, সে।মরস প্রস্তত করা হইরাছে। 

এদরেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করিতে করিতে কুকুর আদিতেছে, উহা; 
তাঁড়াইয়। দিও। 

২। সেই লোম, ধিনি যদ্ঞকর্ট্দে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোঁউকের 
ন্যায় পবিত্রধারাঁর আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। 

৩। তিনিদুদ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্ততিবাঁক্য উচ্চারণ 

করিতে করিতে প্রস্তরসহকাঁরে নিম্পীড়নপুন্বক তাহাকে চাঁল1ইয়! দিতেছে । 

৪। এই সমস্ত মোমরন প্রস্তুত কর! হইয়াছে, পবিত্রের উপর দিয়! 

ইহার] ক্ষরিত হইয়াছে, ইহাদের তুল্য মধুর বা আঁনন্দকর কিছুই নাই। হে 

মোমরম সকল! তোঁমর| বে মত্ততা উত্পাঁদন করিবে, তাধ! দ্বেবতাদিগের 

নিকট উপস্থিত হউক। 

৫। দেবতার] স্তব করিলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতেছেন ; 

ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভৃত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কমন! 
করিতেছেন । 

৬। দিন দিন সোম সহত্রধারায় ক্ষরিতেছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, ইহ! 

হইতে বাক্যের ম্যৃত্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইত্দের বন্ধু। 

৭1 ইনিই পুষ, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নাঁমক দেবত1, ইনিই শোঁধিত 
হইয়া! যাইতেছেন, ইনি জমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও 

আকাশকে পরস্পর পৃথুক্ করিয়। দিয়াছেন। 
১৩৭৩ 



খুক্ষটিক, ৫ অধ্যায় ] . খথেদ সহাছত1। [৯ মণ্ডল, ১০১ ভুজ । 

চর টানি ররর নার রিট টিটি িটিতীতররা 
সি 

৮। স্ততিসমূহ হেন'পরষ্পন্ স্পর্ধা করিয়া ইহাকে উত্তমরূপে 

স্তব করিল। উজ্জল সেনিনসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে পথ করিয়। 

লইলেন। রর 

৯। হেসোৌম! তোমার সেই রস ঢালিয়! দেও, যাহ! অতি তীব্র, 

তত চমতকার, য।হ] পঞ্চ জনপদের মসুষ্যের উপকারে আঁইসে এবহ যাহা 

গন করিয়া আমর! ধন লাভ করিতে পারি। 

৬. ১০) এই দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতেছে, ইহার! উজ্জ্বল, ইহা- 
দের তুল্য আমাদিগের পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, ইহার! নিপ্পীড়ন কাঁলে 
ুর্য্যের ন্যায় উজ্জল, ইহার! নির্্বল, ইহাদিগের বিধয় ভাবিতেও আাঁনন্দ 
ছে, ইহারা সকলই অবগত আঁছে। 

১১। প্রস্তরের আঘাঁতে চৈতনায়ুক্ত হইয়া ইহার] সশব্দে গৌঁচর্দের 
উপর ঝরিতেছে | ধন্দ কোঁথায় আছে, তাহা ইহাঁর| জাঁনে, ইহাঁদিগের & 
যে মধুর শব্দ, তাঁহাঁই আমাদিগের অন্ন। 

১২। ইহার শোঁধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত 
মিশিত হইয়া সর্ষের ন্যায় মুদৃশ্য হইয়াছে, ইহাঁর1 চলিতেছে, কিন্তু ঘ্বতের 
সংসর্গ ত্যাগ করে ন। 

১৩। যখন এই অন্নরূপী সৌম প্রস্তুত হয়েন, কৌন ব্যক্তি যেন তীহাকে 
নীরব না করে। (অর্থাৎ কেহ যেন তাহার সশব্দ দিষ্পীড়মের বাধা না 
দেয়)। যেরূপ ভূত বংশীয়েরা মধ ন।মক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছিল, 
জজ্ঞপ এই যগ্ত বিশ্কর্তী কুষ্কুরকে নিধন কর(১)। 

১৪) আমাদিগের আত্মীয় এই সোঁম পবিত্রের উপর তেমনি ভাঁবে 
অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন, যেরূপ কোন বালক তাঁহাকে ধারণ করিবার 
নিমিত উদ্যত পিত| মাতার হস্তের উপর ঝাঁপিয়! পড়ে। যেরূপ উপপতি 
প্রথয়িলীর প্রতি, ক্দ্ি। যেক্ূপ বর কন্যার পরঠি যার, তদ্রপ ইনি নিজ 
আঁধারভূত বলসে যাইবার. অর হইতেছেন 19০. 011....0১1 ১৫৭, 

/ ২ স্থলে “স্বাশং অত ওআছের, 1. ০.৫, এ ৰ ঢে ১৩৭৪ %. 719448) ৯, 








